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Em 2020, foi aprovado em Goiás, a LEI Nº 20.810, DE 15 DE JULHO DE 2020, “Na Hora de Abastecer, Escolha Etanol”. De autoria do presiden-
te da Casa, deputado Lissauer Vieira, o objetivo da lei é estimular o consumo do etanol como combustível menos poluente na atmosfera. 
Além disso, tem intenção de assegurar a operacionalização do setor sucroenergético e a manutenção dos empregos diretos e indiretos.

DIÁRIO DO ESTADO
Com alta da gasolina, Goiás incentiva 
o consumidor a abastecer com Etanol

Criado grupo 
que fará plano 
de mobilidade 
na Capital  p2 p2

Câmara dos Deputados aprova 
auxílio gás para famílias carentes
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27/10) a proposta 
que cria o Programa Gás para os Brasileiros, o chamado auxílio gás. A medi-
da vai subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. 

p3

A Prefeitura de Goiânia confirmou que a rede de ensino municipal vai 
retornar com 100% das aulas presenciais no início do próximo semestre 
letivo, em janeiro de 2022. Com isso, chegarão ao fim os sistemas híbrido e 
de revezamento de aulas. “Para o funcionamento de de estabelecimentos 
públicos e privados de ensino regular nas etapas infantil, fundamental, 
médio e superior deverão ser obedecidos os protocolos”. 

Escolas municipais de Goiâ-
nia voltam 100% presenciais 
em a partir de janeiro  p2

p8

CPI: nove crimes 
são atribuídos a Jair 
Bolsonaro e mais 79 
indiciamentos p4
Na noite da última terça-feira (26), os senadores 
membros da CPI da Covid se reuniram para votar o 
relatório de Renan Calheiros, o qual pede o indicia-
mento de 78 pessoas e duas empresas por crimes 
durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar da 
CPI não poder, sozinha, punir nenhum acusado, ela 
envia sua manifestação aos órgãos competentes. 
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A Prefeitura de Goiânia 
confirmou que a rede 
de ensino municipal 

vai retornar com 100% das 
aulas presenciais no início do 
próximo semestre letivo, em 
janeiro de 2022. Com isso, 
chegarão ao fim os sistemas 
híbrido e de revezamento de 
aulas, em vigor hoje na capital.

A autorização para o re-
torno integral das aulas pre-
senciais na rede municipal 
foi publicada nesta quarta-
-feira (27), em forma de de-
creto no Diário Oficial. O do-
cumento diz ainda que, “para 
o funcionamento de de esta-
belecimentos públicos e pri-
vados de ensino regular nas 
etapas infantil, fundamental, 
médio e superior deverão 
ser obedecidos os protocolos 
estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde”. No en-
tanto, a Secretaria Municipal 
de Educação (SME) destacou 
que o retorno 100% presen-
cial só deve acontecer a par-
tir do ano que vem.

O titular da SME, Welling-
ton Bessa, informou que a 
retomada vai acontecer de 
forma escalonada e em res-
peito aos protocolos sanitá-
rios. A obrigatoriedade de 
máscaras será mantida, mas 
o distanciamento mínimo de 
1 metro entre as cadeiras 
dos alunos, e de 2 metros 

entres estudantes e profes-
sores, deixará de valer.

PROFISSIONAIS SEGUROS
O avanço da vacinação 

contra a Covid-19 e a adap-
tação das escolas, com a 
munição de EPIs, foram fa-
tores que surtiram efeito na 
percepção dos profissionais 
de Educação. Pelo menos é 
o que acredita a diretora da 
Escola Municipal Izabel Es-
peridião Jorge, Lívia Alves, 
que diz estar mais segura em 

relação ao retorno 100% das 
aulas presenciais.

“A gente ainda tem a 
preocupação com a pan-
demia, mas não podemos 
deixar de levar em conta 
a questão do ensino. Nós, 
profissionais da Educação, 
temos uma responsabili-
dade muito grande, princi-
palmente no que se refere 
à Educação Básica”, afirma.

Além da Prefeitura de 
Goiânia, governo de Goiás 
também autorizou retorno 

integral das aulas presenciais
A secretaria de Estado 

de Saúde (Seduc) publicou 
uma portaria que determi-
na o retorno integral das 
aulas presenciais a todas as 
unidades escolares públicas 
de Goiás. O documento foi 
emitido pelo gabinete da 
pasta, em 13 de outubro.

“Fica determinado, em 
todas as Unidades Escola-
res Públicas do Estado de 
Goiás, o retorno integral 
das aulas presenciais, a 

partir de 18 de outubro de 
2021, em observância ao 
que dispõe os Decretos (…) 
e a Nota Técnica nº 08/2021 
e 09/2021 da Secretaria de 
Estado de Saúde.”

O texto diz ainda que po-
dem continuar de forma re-
mota aqueles que não rece-
beram a primeira dose contra 
a Covid-19, além de “estu-
dantes gestantes ou estudan-
tes com imunodeficiências 
ou com doenças preezisten-
tes crônicas ou graves”.

Reprodução

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quar-
ta-feira (27/10) a propos-
ta que cria o Programa 
Gás para os Brasileiros, 
o chamado auxílio gás. A 
medida vai subsidiar o 
preço do gás de cozinha 
para famílias de baixa 
renda. O texto prevê 
que cada família rece-
ba, a cada dois meses, 
o equivalente a 40% do 
preço do botijão de gás. 
A matéria segue para 
sanção presidencial.

 Serão beneficiadas 
famílias inscritas no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), com 
renda familiar mensal per 
capita menor ou igual a 
meio salário-mínimo, ou 
que morem na mesma 
casa de beneficiário do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

 O auxílio será conce-
dido preferencialmente 
às famílias com mulhe-
res vítimas de violência 
doméstica sob o moni-
toramento de medidas 
protetivas de urgência. A 
preferência de pagamen-
to será para a mulher res-
ponsável pela família.

 O programa será fi-
nanciado com recursos 
dos royalties pertencen-
tes à União na produção 
de petróleo e gás natural 
sob o regime de partilha 
de produção, de parte 
da venda do excedente 
em óleo da União e bô-
nus de assinatura nas li-
citações de áreas para a 
exploração de petróleo 
e de gás natural. 

 A proposta mantém 
como uma das fontes de 
financiamento dessa aju-
da a parte do montante 
que cabe à União da Con-
tribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico 
(Cide-combustíveis), que 
passará a incidir sobre o 
botijão de gás de 13 qui-
los. O trecho havia sido 
retirado pelos senadores, 
mas foi retomado na vo-
tação desta quarta-feira.

Aulas em Goiânia serão 100% 
presenciais a partir de janeiro

Foi publicado no Diário 
Oficial do Município de Goi-
ânia nesta quarta-feira (27) 
o decreto do prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos) que 
define o grupo de trabalho 
que irá elaborar o Plano de 
Mobilidade Urbana da ca-
pital. Sete representantes 
de quatro secretarias mu-
nicipais e da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) for-
mam o grupo, que deverá 
apresentar uma proposta 
no prazo de 120 dias, tempo 
que poderá ser prorrogado. 
As atividades serão coorde-
nadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento Ur-
bano e Habitação (Seplanh).

O Plano de Mobilidade 

Urbana é uma exigência legal 
prevista na Lei 12.587/2012, 
que instituiu a Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana. 
As cidades com população 
acima de 250 mil habitantes 
devem estar com o docu-
mento pronto até abril de 
2022, sob pena de não rece-
berem verbas federais des-
tinadas à área. Seu objetivo 
é integrar o planejamento 
urbano, transporte e trân-
sito, priorizando o pedes-
tre, o transporte coletivo e 
veículos não motorizados, 
como bicicletas.

O plano também está 
previsto no Plano Diretor 
de Goiânia elaborado em 
2007 e que até hoje não foi 

aprovado pela Câmara de 
Vereadores. Em novembro 
do ano passado, o Minis-
tério Público do Estado de 
Goiás (MPGO) recomen-
dou ao então prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende, que 
não enviasse o Plano Dire-
tor para votação na Câmara 
Municipal sem o Plano de 
Mobilidade Urbana. A pre-
visão é que ele seja aprova-
do até o final de novembro 
deste ano, segundo acerto 
entre o prefeito Rogério Cruz 
e o presidente da Câmara, 
Romário Policarpo (Patriota).

Gerente de Gestão Ter-
ritorial e Mobilidade da Se-
planh, Jonas Guimarães ex-
plica que o Plano Diretor de 

Goiânia é abrangente, com 
vários eixos estratégicos, 
uma espécie de “guarda-
-chuva”. “Um dos eixos é 
o de mobilidade e trans-
porte. O grupo vai traba-
lhar na regulamentação do 
que foi determinado pelo 
Plano Diretor.” Sobre a re-
comendação do MPGO, 
Jonas Guimarães informa 
que o assunto já foi escla-
recido junto à Promotoria 
de Justiça responsável.

Pelo decreto desta 
quarta-feira (27), o grupo 
de trabalho que vai elabo-
rar o Plano de Mobilidade 
Urbana é constituído por 
dois servidores da Seplanh, 
dois da Secretaria Muni-

cipal de Inovação, Ciência 
e Tecnologia, dois da Se-
cretaria Municipal de Mo-
bilidade (SMM) e dois da 
Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC). Parceira no tra-
balho, a UFG entrou com 
apenas um representante, 
o doutor em Transportes 
Ronny Marcelo Aliaga Me-
drano, professor da Facul-
dade de Ciências e Tecno-
logia. Outros especialistas 
da administração munici-
pal, de conselhos profissio-
nais, de instituições aca-
dêmicas, de organizações 
não governamentais, entre 
outros, poderão ser convi-
dados a colaborar.

Criado grupo que fará plano de mobilidade para Goiânia
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Em 2020, foi aprova-
do em Goiás, a LEI Nº 
20.810, DE 15 DE JULHO 

DE 2020, “Na Hora de Abaste-
cer, Escolha Etanol”. De autoria 
do presidente da Casa, depu-
tado Lissauer Vieira, o objetivo 
da lei é estimular o consumo 
do etanol como combustível 
menos poluente na atmosfe-
ra. Além disso, tem intenção 
de assegurar a operacionaliza-
ção do setor sucroenergético e 
a manutenção dos empregos 
diretos e indiretos.

De acordo com o professor 
de direito e especialista em di-
reito civil, Lucas Dunk, a lei se 
trata de um estimulo para que 
os consumidores e o próprio 
poder público estadual utili-
zem do Etanol como alterna-
tiva. “Ela [lei] vem como uma 
exigência para que os órgãos 
públicos estaduais priorizem o 
abastecimento de veículos flex 
com Etanol”, pontua Lucas.

Para os consumidores em 
geral a lei é apenas um incen-
tivo, mas não destaca qual-
quer economia em optar pelo 
Etanol. “Não consta qualquer 
incentivo econômico para os 

consumidores. Não foi veri-
ficado nenhuma diminuição 
de imposto, taxa ou qualquer 
coisa que seja, que estimule o 
consumidor economicamen-
te”, destaca o advogado.

“Outro objetivo é fomen-
tar a economia do Estado de 
Goiás, pela utilização do Eta-
nol. A grande questão é que 

o consumidor final não foi 
agraciado com nenhum tipo 
de economia. Somente esse 
estimulo social ou ecologi-
co as vezes não atrai tanto o 
consumidor. A lei exige que os 
estabelecimentos coloquem 
placas mas não é um incenti-
vo [financeiro] para o consu-
midor”, explica o advogado.

Em 2020, foi aprovado 
em Goiás, a LEI Nº 20.810, 
DE 15 DE JULHO DE 2020, 
“Na Hora de Abastecer, Es-
colha Etanol”. De autoria do 
presidente da Casa, deputa-
do Lissauer Vieira, o objetivo 
da lei é estimular o consumo 
do etanol como combustível 
menos poluente na atmosfe-

ra. Além disso, tem intenção 
de assegurar a operacionali-
zação do setor sucroenergé-
tico e a manutenção dos em-
pregos diretos e indiretos.

De acordo com o profes-
sor de direito e especialista 
em direito civil, Lucas Dunk, 
a lei se trata de um estimulo 
para que os consumidores 

e o próprio poder público 
estadual utilizem do Etanol 
como alternativa. “Ela [lei] 
vem como uma exigência 
para que os órgãos públicos 
estaduais priorizem o abas-
tecimento de veículos flex 
com Etanol”, pontua Lucas.

Para os consumidores em 
geral a lei é apenas um incen-
tivo, mas não destaca qual-
quer economia em optar pelo 
Etanol. “Não consta qualquer 
incentivo econômico para os 
consumidores. Não foi veri-
ficado nenhuma diminuição 
de imposto, taxa ou qualquer 
coisa que seja, que estimule o 
consumidor economicamen-
te”, destaca o advogado.

“Outro objetivo é fomentar 
a economia do Estado de Goi-
ás, pela utilização do Etanol. A 
grande questão é que o consu-
midor final não foi agraciado 
com nenhum tipo de econo-
mia. Somente esse estimulo 
social ou ecologico as vezes 
não atrai tanto o consumidor. 
A lei exige que os estabeleci-
mentos coloquem placas mas 
não é um incentivo [financei-
ro] para o consumidor”.

A pandemia do novo Coro-
navírus agravou muito varias 
áreas da vida das pessoas, e 
uma delas foi a habitacional. 
Esse agravamento deixou evi-
dente a grande desigualdade 
social que nosso país enfrenta. 
De acordo com dados da cam-
panha Despejos Zero, no últi-
mo ano mais de 9 mil famílias 
sofreram com ações de despe-
jos pelo país. Além disso, ou-
tras 64 mil seguem correndo 
risco de perder seus lares.

Em 2019, o Brasil regis-
trava um déficit habitacional 

de 5,8 milhões de moradias, 
classificadas entre domicí-
lios precários, de coabitação 
e com um aluguel elevado, 
conforme levantamento da 
Fundação João Pinheiro. Com 
o aumento do desemprego e 
a alta dos alimentos, então, 
diversas famílias perderam 
suas moradias e passaram a 
viver nas ruas ou ocupações 
– seja de terrenos ou prédios

PROJETOS
Com essa situação evi-

dente, projetos sociais vêm 
intensificando suas ações 

para atuar lado a lado com a 
população, a fim de diminuir 
esses números que só cres-
cem. E uma delas é a TETO, or-
ganização que mobiliza volun-
tários para atuar em conjunto 
com moradores de comuni-
dades precárias por meio de 
soluções concretas que levam 
melhorias nas condições habi-
tacional desses lugares.

O objetivo da organização 
é, por meio da ação conjunta, 
fomentar capacidades comu-
nitárias e formar voluntários 
engajados em busca de uma 
sociedade mais justa, igualitá-

ria e sem pobreza. Além disso, 
o grupo tem a missão de tra-
balhar nas comunidades pre-
cárias para superar a pobreza 
por meio da formação e ação 
conjunta dos moradores, jo-
vens voluntários e atores.

VOLUNTÁRIOS
Os voluntários da TETO 

agem criando iniciativas ha-
bitacionais com a construção 
de moradias emergenciais 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade. As iniciativas 
de habitat podem ser várias: 
construção de sede comuni-

tária, banheiros, lavatórios, 
hortas comunitárias, pavi-
mentação, parquinhos, siste-
ma de drenagem ou solução 
de esgoto, por exemplo.

Atualmente, a organização 
atua em seis estados brasilei-
ros (Belo Horizonte, Curitiba, 
Goiânia, Rio de Janeiro, Sal-
vador e São Paulo) e em 18 
países da América Latina e Ca-
ribe. Desse modo, os polos de 
operação realizam ações para 
se conectar com moradores.

De acordo com a coor-
denadora, a próxima ação 
acontecerá no sábado (30), 

na comunidade Fidel Cas-
tro, em Goiânia.

“Aqui no Centro Oeste 
temos agendadas a primei-
ra Escutando Comunidades 
(ECO), uma atividade supe-
rimportante de levantamen-
to socioeconômico da co-
munidade. É um passo inicial 
para a comunidade se conhe-
cer melhor e também para a 
gente levantar demandas de 
projetos. Além de ser um ins-
trumento extremamente im-
portante para conhecermos, 
na nossa região, a realidade 
das comunidades precárias”.

Reprodução

Projeto visa reduzir número de habitações precárias, cada vez maior no país

Alta da gasolina: Goiás incentiva 
consumidor a optar pelo Etanol

FELIPE FERNANDES
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Na noite desta terça-
-feira (26), os sena-
dores membros da 

CPI da Covid se reuniram 
para votar o relatório de Re-
nan Calheiros, o qual pede o 
indiciamento de 78 pessoas e 
duas empresas por crimes du-
rante a pandemia do novo co-
ronavírus. Apesar da CPI não 
poder, sozinha, punir nenhum 
acusado, ela envia sua mani-
festação aos órgãos compe-
tentes. No caso do presidente 
Bolsonaro e demais autori-
dades com foro privilegiado, 
caberá à Procuradoria Geral 
da República (PGR) decidir se 
acata a denúncia.

Augusto Aras, procura-
dor-geral da República, re-
cebeu o relatório aprovado 
na manhã de hoje (27) pelas 
mãos dos senadores da CPI 
“Esta CPI já produziu resulta-
dos. Temos denúncias, ações 
penais e civis em curso, auto-
ridades afastadas. E a chega-
da desse material que envol-
ve pessoas com prerrogativa 
de foro por função vai contri-
buir para que possamos dar a 
agilidade necessária à apre-
ciação dos fatos que possam 
ser puníveis seja civil, penal 

ou administrativamente”, 
afirma o procurador.

Após a entrega, todos 
seguiram para o Supremo 
Tribunal Federal (STF), onde 
entregaram o documento ao 
ministro Alexandre de Mo-
raes. Ao final da análise da 
PGR, a decisão se estabele-
ce em três opções: arquiva-
mento dos pedidos de indi-
ciamentos, instauração de 
inquérito para coletar novas 

provas e depoimentos ou 
apresentação de denúncia.

OPINIÕES
Ao Diario do Estado o de-

putado Rubens Otoni (PT) 
acredita que o trabalho de 
seis meses da CPI da Covid 
foi eficiente “A CPI cumpriu 
um papel importante que foi 
além de investigar as omis-
sões do governo Bolsonaro 
no enfrentamento da pan-

demia. Descobriu irregulari-
dades, ações de corrupção 
e desmontou uma rede de 
negócios dentro do Ministé-
rio da Saúde. Mas o mais im-
portante na minha opinião na 
ação da CPI, foi que ela aju-
dou a salvar milhares de vida.

As investigações forçaram 
o governo a cumprir, mesmo 
que de maneira insuficiente, 
o seu papel”, diz. O deputa-
do também afirma que a va-

cina chegou mais rápido ao 
Brasil através da CPI. Ao ser 
questionado sobre o anda-
mento das ações da comis-
são, a expectativa é positiva 
“Espero que agora com o 
relatório e o indiciamento de 
várias pessoas, a PGR, os MP 
Estaduais e a PF cumpram 
também o seu papel”, diz.

O deputado federal De-
legado Waldir (PL) também 
acredita que as ações da 

CPI sejam importantes, mas 
que agora tudo depende da 
PGR. Porém, suas expectati-
vas não são as melhores “eu 
acredito que a ação contra o 
presidente ou qualquer uma 
das pessoas vai acabar em 
pizza. A questão de apurar a 
responsabilidade pela morte 
das pessoas é muito impor-
tante mas a CPI não tem um 
poder de punição. Ao meu 
ver, é chover no molhado, vis-
to que o próprio procurador-
-geral da República foi indica-
do pelo presidente”, afirma.

O advogado criminalista, 
Rafael Ribeiro, explica que a 
CPI possui um caráter políti-
co e um criminal, através do 
seu poder investigativo. Ele 
reforça que não é possível 
apostar em um resultado 
X ou Y para o desenrolar 
das apresentações de de-
núncias, mas que é preciso 
se atentar as situações em 
que o presidente se en-
contraria no próximo ano. 
Para ele, caso Bolsonaro 
continue na presidência 
em 2022 e as investigações 
estejam em voga, “dificil-
mente ele seria punido de 
alguma maneira”, diz. Uma 
vez Bolsonaro perdendo a 
eleição o ambiente é outro.

Divulgação

CPI da Covid: nove crimes são atribuídos 
a Jair Bolsonaro e mais 79 indiciamentos

Caminhoneiros que fazem 
o transporte de combustíveis 
por estradas que cortam Goi-
ás já foram alertados sobre 
a possibilidade do roubo da 
carga por membros da facção 
criminosa Comando Verme-
lho (CV). Pelas redes sociais, o 
CV emitiu um comunicado na 
terça-feira, 26, para os donos 
de postos em Manaus (AM), 
onde a gasolina, assim como 

em Goiânia, passou a ser ven-
dida por mais de R$ 7. Nele, 
exigem que diminuam o valor 
do litro do combustível.

Funcionário de uma em-
presa de Anápolis especializa-
da no transporte de combus-
tíveis recebeu o aviso de que 
pode haver paralisação no 
fornecimento de carga para a 
Região Norte (Amazonas, Pará 
e Acre, principalmente) caso a 
ameaça se concretize. Esta se-
ria a medida para evitar o rou-

bo das cargas de combustíveis 
ou até mesmo que incendiem 
os caminhões com a carga.

O funcionário preferiu não 
se identificar. A empresa nega 
que tenha alertado os funcio-
nários e evitou falar sobre a 
crise no Amazonas. Na nota 
divulgada em uma rede social, 
a facção criminosa que nasceu 
no Rio de Janeiro e se expan-
diu por todo o país, inclusive 
em Goiás, manda um recado 
aos cartéis dos postos.

Ou baixam o preço da ga-
solina em uma semana ou 
vão “colocar o trem na rua e 
colocar fogo em posto de ga-
solina e caminhões”. Segun-
do a nota, o CV está do “lado 
dos nossos irmãos que estão 
sendo prejudicados”. Até o 
início da tarde desta quarta-
-feira, 27, a Secretaria de 
Segurança Pública no Ama-
zonas (SSP-AM) ainda havia 
não se pronunciado sobre o 
comunicado atribuído ao CV.

Comando Vermelho ameça caminhoneiros que transportam combustíveis 

YSABELLA PORTELA

ROSANA MELO



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 no-
vos conservado só what-
sapp: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

S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
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 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT 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 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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

GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

Veículos
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GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
seu orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR 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 
-------------------------------

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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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De fato, a internet pro-
move encontros inespera-
dos - e inesquecíveis - en-
tre artistas. A ‘parceria’ 
entre o compositor britâni-
co James Blunt e os canto-
res brasileiros Ávine Vinny 
e Matheus Fernandes cer-
tamente é uma das uniões 
mais inusitadas. 

Em 2021, Ávine Vinny 
e Matheus Fernandes ga-
nharam os holofotes com 
um dos maiores hits das 
paradas brasileiras, “Co-
ração Cachorro.” A faixa, 
que viralizou no TikTok, usa 
um trecho melódico do su-
cesso “Same Mistake,” de 
Blunt, no refrão. 

O cantor e compositor 
britânico não ficou fora 
dessa história e entrou na 
brincadeira em uma publi-
cação no TikTok. Em um 
vídeo hilário, Blunt aparece 

fazendo uma versão da sua 
famosa música quando, 
surpreendentemente, os 
brasileiros interrompem no 
refrão - o artista entra no 
clima e faz até uma “dan-
cinha” para o hit do Brasil.

Além da coreografia e 
de parabenizar a dupla pela 
canção, na legenda, o mú-
sico também brincou com 
a situação, dizendo: “Pa-
rabéns pelo nº1, pessoal! 
Vou mandar os meus dados 
bancários em breve.”

“Same Mistake” é o se-
gundo single do disco All 
the Lost Souls (2007), de 
autoria de James Blunt. 
Sucesso internacional, a 
música foi muito bem-re-
cebida pelos brasileiros e, 
segundo dados da Crowley 
Broadcast Analysis, foi a 
quarta música mais tocada 
no Brasil no ano de 2008.

O filme mostra a his-
tória de William Ka-
mKwamba, um garo-

to cujo maior sonho é poder 
estudar. Mas por conta de 
várias dificuldades que sua 
família vêm passando, os pais 
acabam por não poder pagar 
pelas mensalidades da escola.

E mesmo em meio a uma 
época de seca, onde milha-
res de pessoas desampara-
das pelo governo morrem de 
fome, o garoto encontra for-
ças e esperança de que nada 
está perdido. William e sua 
família passam por muita coi-
sa no decorrer do filme. Além 
dos problemas ambientais so-
fridos por todo o país, William 
ainda tem que lidar com a par-
tida repentina de sua irmã.

Mas de uma coisa ele 
nunca desistiu: da escola. 
Inclusive chegou a ir para 
as aulas escondido por que 
não queria parar de estudar. 
E depois de ser descoberto, 
seu pai o forçou a ajudá-lo 
no plantio da terra, e tam-
bém disse que ir a escola 
era só uma porcaria. E nem 
assim, sem o apoio do pai, 
William desistiu de estudar. 
Na verdade, o garoto desco-
briu uma paixão pela ciência 
e viu ali uma forma de ajudar 
sua comunidade.

Com a cara e a coragem, 

sem apoio nenhum e reci-
clando coisas que ele achava 
no ferro-velho, William con-
tinuou insistindo numa so-
lução para aquela situação. 
Ele jamais se conformou ou 
desistiu. E através da sua for-
ça de vontade e resiliência, o 
garoto conseguiu um grande 
feito: um moinho de vento 
capaz de bombear água que, 
por sua vez, ia direto para as 
plantações garantindo assim 
o sustento da família.

Mesmo diante de grandes 

dificuldades – a seca, falta 
de dinheiro, a crise familiar 
e tantos outros problemas 
que nos são apresentados 
durante o filme – William 
jamais desistiu de estudar. 
Em momento algum ele dá 
menos importância a esco-
la. Muito pelo contrário, ele 
chega a confrontar o pai por 
conta disso. William viu nos 
estudos algo mais que livros 
e salas de aula, ele viu uma 
arma poderosa que poderia 
ser usada não para um ata-

que, mas como uma forma 
de resistência, de superação.

A história de William tem 
como objetivo não só nos 
sensibilizar, mas sim fazer 
com que tenhamos um po-
sicionamento sobre várias 
questões. Também nos ins-
pira a não desistir daquilo 
que queremos, por mais 
difícil que pareça. Então se 
você acha que não dá conta 
daquele curso de Medicina, 
Administração ou Física que 
tanto deseja, não desista!!

O Menino Que Descobriu o 
Vento: resiliência e superação

James Blunt se diver-
te com hit brasileiro, 
“Coração Cachorro”


