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Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP), não haverá “saidão de Natal” nas penitenciárias neste ano. 
Isto porque os detentos que têm direito à saída temporária nas datas comemorativas são os que cumprem pena em regime semiaber-
to. No entanto, por conta da pandemia, esses presos estão em casa, usando tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar. 

DIÁRIO DO ESTADO
Detentos do sistema prisional goiano não 
terão as saídas temporárias para o Natal

Goiânia ainda 
não está pron-
ta para rece-
ber 5G  p2 p2

Casa do secretário de Gustavo 
Mendanha é alvo de operação 
A segunda fase da Operação Falso Positivo, foi deflagrada para complemen-
tar as investigações que apontam direcionamento na contratação do labora-
tório INAC Medicina Laboratorial Ltda., na gestão de Gustavo Mendanha.

p3

O Instituto Butantan vai entrar na próxima segunda (8) com um novo 
pedido na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a apro-
vação do uso da Coronavac em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. 
De acordo com a informação, confirmada pela reportagem, o órgão está 
terminando de reunir os dados solicitados pela agência.

Butantan entra com novo 
pedido para aprovar uso da 
vacina a partir dos 3 anos  p4

p8
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O juiz Jesseir Coelho de 
Alcântara, da 3ª Vara 
dos Crimes Dolosos 

Contra a Vida e Tribunal do 
Júri de Goiânia, acatou pa-
recer do Ministério Público 
de Goiás (MP-GO), para re-
ceber, nesta quinta-feira (4), 
denúncia contra Jeferson 
Cavalcante Rodrigues, de 23 
anos, Enzo Jacomini Carneiro 
Matos, a Freya, 18 e Raíssa 
Nunes Borges, de 19, acusa-
dos de matarem a estudante 
Ariane Bárbara Laureano de 
Oliveira, de 18 anos, por as-
fixia e facadas, no dia 24 de 
agosto dentro do carro do pai 
de Jeferson e depois jogarem 
o corpo da vítima em um lote 
na rua J-50, no Setor Jaó, que 
estava tomado pelo mato.

Além de acatar o parecer 
do MP-GO, o juiz converteu 
a prisão temporária dos réus 
em preventiva e indeferiu pe-
dido da defesa dos autores 
confessos para que o proces-
so penal transcorra em se-
gredo de justiça. O delegado 
Marcos de Oliveira Gomes, da 
Delegacia de Investigações de 
Homicídios (DIH), responsá-
vel pelo inquérito, que Ariane 
Bábara foi “escolhida” pelo 
grupo por ser baixa e magra, 
o que facilitaria matá-la. Raís-
sa queria matar alguém para 
saber se ela é psicopata e Je-
ferson e Freya, além de uma 
adolescente que já cumpre 
medida sócio-educativa, qui-

seram ajudá-la.
O grupo convidou Aria-

ne para um lanche no Setor 
Jaó e saíram das proximida-
des do Lago das Rosas para 
a suposta lanchonete no 
Jaó. Ela entrou no banco de 
trás do Fox entre Raíssa e a 
adolescente. Foram ouvindo 
música. No caminho, depois 
que Jeferson estalou os de-
dos – sinal combinado pelo 
grupo – Freya saiu do banco 
de passageiros e pulou para 

o banco de trás dando uma 
gravata em Ariane. Com ela 
imobilizada, a adolescente e 
Raíssa a teriam esfaqueado.

“PENA MÁXIMA”
A cabeleireira Eliane Lau-

reano, de 35 anos, mãe de 
Ariane Bárbara disse que só 
vai se sentir melhor quando 
o grupo for à júri popular e 
pegar pena máxima. “Que-
ro que no julgamento eles 
peguem até o máximo que 

puder porque assim não fica 
na rua fazendo maldade de 
novo”, disse. Ao saber que 
a Justiça acatou o pedido de 
denúncia e que os três se tor-
naram réus e que vão conti-
nuar presos, Eliane disse que 
ainda não se sente melhor.

Ela participou como teste-
munha da audiência de custó-
dia da adolescente que partici-
pou da execução de sua filha. 
“Não sei quanto tempo ela 
pegou por matar minha filha. 

Eu prestei meu depoimento e 
fui embora. Vi quando a mãe 
dela a abraçou e perguntou se 
ela está comendo, como ela 
está. Isso doeu muito”.

Ao Diário do Estado, Eliane 
disse anteriormente que tem 
crises de ansiedade desde que 
descobriu que a filha havia 
sido assassinada. “Durmo e 
me alimento à base de remé-
dios”. Agora, aguarda a realiza-
ção do júri popular dos assas-
sinos confessos da filha dela.

Reprodução

Um levantamento da 
Conexis Brasil Digital, 
que reúne empresas de 
telecomunicações e de 
conectividade, mostrou 
que Goiânia é uma das ca-
pitais que ainda não po-
dem receber a tecnologia 
5G. Conforme a Conexis, 
a cidade foi classificada 
com “média aderência 
à Lei Geral de Antenas“, 
necessária para a ade-
quação total para o rece-
bimento da tecnologia.

O levantamento apon-
tou apenas sete capitais, 
entre as 27, com legis-
lações adequadas para 
instalação de infraes-
trutura e antenas pre-
paradas para a chegada 
do 5G. São elas: Boa 
Vista, Brasília, Curitiba, 
Fortaleza, Palmas, Por-
to Alegre e Porto Velho. 
Essas capitais, de acor-
do com a Conexis, “têm 
leis municipais com alta 
aderência à Lei Geral de 
Antenas, de 2015”.

Já as capitais com mé-
dia aderência à Lei Geral 
de Antenas são: Cuiabá, 
Goiânia, João Pessoa, Ma-
capá, Maceió, Manaus, 
Recife, Salvador e São 
Luís. Além delas, quatro 
cidades estão trabalhando 
na alteração da legislação 
por leis mais modernas e 
aderentes à legislação fe-
deral: Belo Horizonte, Flo-
rianópolis, Rio de Janeiro 
e São Paulo.

A Secretaria Munici-
pal de Inovação, Ciên-
cia e Tecnologia (Sictec) 
declarou que “a legisla-
ção vigente já permite 
a instalação de novas 
torres para implantação 
da tecnologia 5G e que 
está fazendo o mape-
amento da cidade no 
sentido de demarcar 
pontos para instalação 
da infraestrutura”.

A pasta afirmou ain-
da que “atuará em todas 
as vertentes necessárias 
para garantir a implanta-
ção da tecnologia 5G na 
capital, seguindo todas as 
normas de segurança de-
terminadas pela legisla-
ção federal e garantindo 
a qualidade do serviço”.

Justiça acolhe denúncia contra trio que 
matou estudante e jogou corpo em lote

A segunda fase da Ope-
ração Falso Positivo, da 
Polícia Civil de Goiás, foi 
deflagrada na manhã des-
ta quinta-feira, para com-
plementar as investigações 
que apontam direciona-
mento na contratação do 
laboratório INAC Medicina 
Laboratorial Ltda., na ges-
tão de Gustavo Mendanha 
(Sem partido) na  Prefeitu-
ra de Aparecida de Goiânia, 
que teria superfaturado o 
valor de testes contra co-
vid-19, cobrando R$ 200 
por exame que custa R$ 20. 
O laboratório tinha como 

uma das proprietárias 
Edlaine Rodrigues Mon-
talvão Ferreira da Rosa, 
esposa do atual secretário 
de Fazenda de Aparecida 
de Goiânia, André Luis Rosa 
e atualmente, apesar dela 
ainda trabalhar no local, o 
CNPJ consta em nome de 
outro sócio proprietário.

O laboratório foi con-
tratado pela Organização 
Social Instituto Brasileiro 
de Gestão Hospital (IBGH) 
para prestar serviço ao 
Hospital Municipal de Apa-
recida de Goiânia. Somente 
em 2019, o faturamento 
do laboratório foi de apro-

ximadamente R$ 1,5 mi-
lhão. O que a Polícia Civil 
quer saber agora é quanto 
foi o faturamento em 2020 
e 2021, sob a suspeita de 
superfaturamento de no-
tas fiscais, inclusive sem a 
prestação de serviços.

De acordo com o dele-
gado Alexandre Otaviano 
Nogueira, da Delegacia Es-
tadual de Combate à Cor-
rupção (Dercap), ainda não 
há como mensurar o valor 
do prejuízo aos cofres pú-
blicos. “Novos documentos 
levaram à suspeita de notas 
fiscais em exames laborato-
riais com valores acima do 

praticado no mercado. No-
tas fiscais emitidas de for-
ma genérica, além de notas 
emitidas para funcionários, 
tanto da Prefeitura quan-
to do IBGH, que não estão 
contemplados no contrato 
de gestão”. O contrato entre 
a OS IBGH e o laboratório é 
de R$ 700 mil a R$ 1 milhão.

A segunda fase da ope-
ração cumpriu mandados 
de busca e apreensão na 
casa do secretário da Fa-
zenda, na Secretaria Muni-
cipal de Saúde e no Hospi-
tal Municipal de Aparecida 
de Goiânia. Documentos, 
celulares, tablets, note-

books, notas fiscais e R$ 
5,1 mil em dinheiro que 
estavam no porta-luvas do 
carro de André Luis foram 
apreendidos.

“Precisamos encontrar 
indícios que comprovem 
esse superfaturamento, 
notas fiscais emitidas sem 
a prestação de serviços e 
pagas indevidamente. Pode 
ser que a Prefeitura Munici-
pal esteja pagando esse ser-
viço indevidamente e geran-
do um prejuízo erário, o que 
vamos tentar provar agora 
com mais estes documen-
tos e objetos apreendidos”, 
afirmou o delegado.

Casa do secretário de Gustavo Mendanha é alvo de operação 
REDAÇÃO

ROSANA MELO
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Foi divulgado um le-
vantamento feito pela 
Defensoria Pública do 

Estado de Goiás (DPE-GO) 
que revela que dos 125 ca-
sos atendidos em audiências 
de custódia em Goiânia pela 
instituição (de segunda a 
sexta-feira), 22 eram de pri-
sões em flagrantes por fur-
tos de alimentos. O número 
corresponde a 20% das audi-
ências no período de julho a 
outubro de 2021.

Segundo o defensor pú-
blico Luiz Henrique Silva Al-
meida, titular da 4ª Defen-
soria Pública Especializada 
Criminal da Capital, a DPE 
tem o primeiro contato com 
os envolvidos, nas audiências 
de custódia. Neste primeiro 
contato é feito a defesa da 
pessoa que e encontra presa.

“Quando casos como esse 
chegam ao Poder Judiciário, 
devemos esperar uma maior 
sensibilidade dos atores do 
sistema de justiça. Temos que 
enxerguem que não há nessas 
pessoas a chamada periculo-
sidade, mas uma necessidade 
humana de sobrevivência”, 

sustenta o defensor.
Mesmo com um entendi-

mento no Superior Tribunal 
Federal (STF) de que casos 
como esses devem ser arqui-
vados, entretanto, no Brasil 
ainda não existe uma norma 
obrigatória para o arquiva-
mento de crimes que não 
causam prejuízo à vítima.

“A primeira questão é per-
ceber que esse tipo de con-
duta não traz um problema 
de segurança, mas um pro-
blema social. Não é o Direito 
Penal o meio adequado para 
tratar a questão. O direito à 
alimentação é previsto na 
Constituição e fica claro que 
o Estado falhou na sua mis-

são”, explica Almeida.
Sobre o tema o defensor 

público Leonardo Stutz, titular 
da 1ª Defensoria Pública Espe-
cializada Criminal da Capital, 
diz que a punição judicial de-
veria ser o último recurso ado-
tado a essas pessoas. Stutz 
também fala que as medidas 
punitivas não solucionam o 

problema e defende que a pri-
são dessas pessoas não trará 
benefícios, para a sociedade 
ou para o indivíduo.

POBREZA EM GOIÁS
No mês de outubro em 

Goiânia, o preço da cesta 
básica chegou a R$ 538,61, 
quase metade do salário-mí-

nimo (R$ 1.100,00). Segundo 
estudo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), divulgado no 
mês de agosto, de cada 100 
goianos, 24 vivem com até R$ 
450 por mês. Contudo, valor 
que não paga nem uma cesta 
básica. O Estado é o quinto 
onde a pobreza mais cresceu 
no período entre novembro 
de 2019 e janeiro de 2021.

De acordo com o relatório 
O Vírus da Fome se Multipli-
ca, da Oxfam Brasil (Comi-
tê de Oxford para Alívio da 
Fome), o número de brasi-
leiros que vivem em extre-
ma pobreza quase triplicou. 
Desde o início da pandemia 
subiu de 4,5% para 12,8%. 
No final de 2020, 116 mi-
lhões de brasileiros enfren-
tavam algum nível de inse-
gurança alimentar.

“Não há dúvidas de que é 
crescente o empobrecimen-
to da população, o que leva 
as pessoas a praticarem esse 
tipo de conduta, por comple-
ta necessidade”, informa Al-
meida. “Temos visto pessoas 
revirando lixo, comprando 
ossos para ter o que comer”.

Segundo a Diretoria-Geral 
de Administração Penitenci-
ária de Goiás (DGAP), não 
haverá “saidão de Natal” nas 
penitenciárias neste ano. 
Isto porque os detentos que 
têm direito à saída temporá-
ria nas datas comemorativas 
são os que cumprem pena 
em regime semiaberto. No 
entanto, por conta da pan-
demia, esses presos estão 
em casa, usando tornozelei-
ra eletrônica, em prisão do-
miciliar. Em 2020, 4.801 de-
tentos passaram a cumprir 
pena desta forma em Goiás.

O benefício da saída em 

datas comemorativas tem 
objetivo de ressocializar os 
presos, por meio do conví-

vio familiar e mecanismos 
de recompensa. Não têm 
direito `a ela os custodiados 

sob investigação, respon-
dendo a inquérito discipli-
nar ou que tenham recebi-
do sanção disciplinar.

Diferente da saída tem-
porária, o Indulto Natalino é 
o perdão da pena de alguns 
detentos. Ele deve ser anun-
ciado pelo presidente da re-
pública, Jair Messias Bolso-
naro, na segunda quinzena 
de dezembro, por meio de 
decreto. Pela Constituição, 
o indulto pode ser oferecido 
a brasileiros e estrangeiros 
que não tenham cometido 
crimes hediondos, com gra-
ve ameaça ou violência.

TORNOZELEIRA 
ELETRÔNICA
No dia cinco de outubro 

deste ano, foi publicada no 
Diário Oficial do Estado de 
Goiás a lei que cobra os cus-
tos das tornozeleiras eletrô-
nicas  dos próprios detentos 
que as utilizam. Segundo a 
DGAP, cada equipamento 
custa R$ 245 por mês ao Es-
tado. Hoje, são 4.875 torno-
zeleiras ativas no estado.

A cobrança do valor da 
tornozeleira ainda não co-
meçou a valer. Por enquan-
to, está sendo feito um 
levantamento. Segundo a 

Diretoria-Geral, ainda sem 
data definida, possivelmente 
a lei deve começar a ser exe-
cutada em janeiro de 2022.

O texto não estipula que 
quem não pagar os cursos 
seja encarcerado, mas é in-
serido um débito na dívida 
ativa, tornando a pessoa 
inadimplente.

A lei prevê que a medida 
valerá para todos os monitora-
dos, com exceção dos que são 
beneficiários da gratuidade ju-
diciária, que não têm condição 
financeira de pagar despesas 
dos processos e honorários de 
advogados ou peritos.

Reprodução

Não haverá “saidão de Natal” nas penitenciárias em Goiás

Levantamento revela que 20% dos casos 
atendidos são de furtos de alimentos
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O Instituto Butantan 
vai entrar na próxi-
ma segunda (8) com 

um novo pedido na Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) para a aprova-
ção do uso da Coronavac em 
crianças e adolescentes entre 
3 e 17 anos. De acordo com a 
informação, confirmada pela 
reportagem, o órgão está ter-
minando de reunir os dados 
solicitados pela agência, que 
negou o primeiro pedido para 
a utilização do imunizante 
contra a Covid-19 nessa faixa 
etária, feito em 30 de julho.

A Anvisa afirmou, em 
decisão tomada em 18 de 
agosto, que faltavam infor-
mações para comprovar a 
eficiência e a segurança da 
Coronavac para esse gru-
po. Os dados estão sendo 
levantados pelo laboratório 
chinês Sinovac, que desen-
volveu a vacina, produzida 
no Brasil pelo Butantan.

Os chineses são os res-
ponsáveis pelas pesquisas 
e, portanto, pelos dados 
solicitados pela Anvisa. Pre-
cisam, porém, encaminhá-
-los ao Butantan. O instituto 

paulista é que possui, desde 
17 de janeiro, a autorização 
para o uso emergencial da 
vacina no Brasil para maio-
res de 18 anos, e deve ser o 
responsável pela petição na 
Anvisa para a sua aplicação 
em crianças e adolescentes.

Ao negar anteriormente a 
autorização para os menores 

de 18 anos, a agência afir-
mou que a mostra utilizada 
na pesquisa, com 586 parti-
cipantes, era insuficiente.

Além disso, segundo a An-
visa afirmou à reportagem, 
não havia informações sobre 
os resultados em subgrupos 
de faixas etárias (de 3 a 5 
anos, de 6 a 11, e de 12 a 17).

A equipe técnica da agên-
cia apontou ainda a falta de 
dados sobre a eficácia em 
crianças com comorbidades 
ou imunossuprimidas, ou 
seja, com sistema imunoló-
gico debilitado.

Por ora, no Brasil, a Pfizer é 
a única vacina autorizada pela 
Anvisa para menores de 18 

anos, e apenas para aqueles 
que têm entre 12 e 17. O fa-
bricante deve entrar nos pró-
ximos dias com um pedido na 
agência para o uso a partir dos 
5 anos, faixa que acaba de ser 
incluída na bula como indica-
da para o imunizante.

Nesta quarta-feira (3), a 
Secretaria Estadual de Saúde 

de São Paulo enviou ofício à 
Anvisa solicitando “máxima 
urgência” na liberação da vaci-
nação contra a Covid-19 para 
crianças. A liberação urgente 
da vacinação para esse públi-
co foi também defendida pelo 
governador João Doria (PSDB) 
em entrevista coletiva.

Gestores do SUS chega-
ram a avaliar priorizar o uso 
da Coronavac na terceira 
dose para idosos. O insti-
tuto paulista, no entanto, 
disse que não concorda que 
um grupo seja escolhido em 
detrimento de outro. “O Bu-
tantan tem como prioridade 
salvar a vida dos brasileiros 
por meio da vacina, portan-
to todas as faixas etárias são 
prioridade”, afirmou nota 
encaminhada à reportagem.

Na disputa política em 
torno da pandemia, a Coro-
navac costuma ser alvo de 
ataques do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), que 
já a chamou de “vacina chi-
nesa do João Doria” --os dois 
chegaram a se aproximar du-
rante a eleição de 2018, mas 
depois romperam e hoje são 
adversários políticos.

Divulgação

Butantan entra com novo pedido para 
aprovar uso da vacina a partir dos 3 anos

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou, ontem (4), autori-
zação sanitária de mais dois 
produtos à base de canna-
bis: o extrato de cannabis 
sativa promediol e o extrato 
de cannabis sativa zion Me-
dpharma 200 mg/ml.  

Usados para tratamentos 
de saúde, a novidade desses 
produtos em relação a outros 
cinco já aprovados é que eles 
são compostos por extratos 
vegetais, ou seja, possuem 
em sua composição um con-
junto de substâncias extra-

ídas da planta, ao contrário 
dos demais, compostos por 
cannabidiol isolado.

Ambos são obtidos a 
partir de extrato etanólico 
das partes aéreas de canna-
bis sativa e são fabricados 
na Suíça. No Brasil, serão 
importados e distribuídos 
como produtos acabados 
prontos para uso.

“Os extratos vegetais têm 
composição complexa, poden-
do conter muitas substâncias 
ativas, que podem agir por di-
ferentes mecanismos no corpo 
humano, o que torna ainda 

mais importante o controle e 
o monitoramento aplicados a 
esses produtos pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (SNVS). Há, também, toda a 
verificação de ausência de con-
taminantes que podem existir 
em extratos vegetais, a qual é 
realizada em detalhes pela em-
presa fabricante e verificada 
pela Anvisa, para que se possa 
garantir o uso seguro desses 
produtos”, explicou a agência.

Acrescentou que os dois 
novos produtos autorizados 
estarão disponíveis sob a for-
ma de solução gotas, conten-

do 50 mg/ml de cannabidiol 
(CBD) e não mais que 0,2% de 
tetrahidrocannabinol (THC), 
e, portanto, deverão ser co-
mercializados em farmácias 
e drogarias a partir da pres-
crição médica por meio de 
receita do tipo B (de cor azul).

QUALIDADE
O CBD e o THC informados 

são considerados marcado-
res no controle de qualidade 
desses extratos, os quais são 
compostos também por outras 
substâncias, como demais can-
nabinoides e taninos.

O Brasil tem hoje sete 
produtos de cannabis apro-
vados pela Anvisa com base 
na resolução 327/201. Con-
siderada ainda recente, por 
ter menos de dois anos, ela 
tem permitido que esses 
produtos possam ser disponi-
bilizados à população. Todos 
eles, ressalta a agência, são 
produzidos por empresas 
certificadas quanto às boas 
práticas de fabricação, que 
foram  avaliadas em relação 
à sua qualidade e adequabili-
dade para uso humano.

“A regulamentação de pro-

dutos medicinais de cannabis 
é um desafio para a Anvisa e 
para as principais autorida-
des reguladoras internacio-
nais. A resolução 327/2019, 
pautada na relação benefício 
x risco, é um primeiro passo 
da agência na avaliação des-
ses produtos previamente à 
sua disponibilização no mer-
cado e ao monitoramento de 
seu uso. Permanecemos vigi-
lantes e aprimorando nossas 
ações, buscando sempre pro-
mover o acesso da população 
brasileira a produtos adequa-
dos ao seu uso”.

Anvisa libera dois produtos à base de cannabis para venda



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

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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp: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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
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 what-
sapp: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
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
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
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 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
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
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COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 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
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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 

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suíte, 
2 coz, 3 ban, AS, garag 2 
carros. No tamaFONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
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
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
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
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A cantora Anitta desaba-
fou no Twitter por ter se sen-
tido ignorada pela imprensa 
brasileira. O sentimento 
deu-se após ela se apresen-
tar no programa The Late 
Late Show with James Cor-
den, da CBS, e o feito não ter 
sido noticiado no Brasil.

No desabafo, que acon-
teceu no Twitter, a artista 
ressaltou que foi uma im-
portante apresentação. 
“Tem coisa que não dá 
para entender, né? Ontem 
eu fui a primeira brasileira 
a cantar e dar entrevista 
num dos maiores progra-
mas dos Estados Unidos. 
Hoje tem meia dúzia de 
gato pingado postando so-
bre isso no meu país [que 
são os meus amigos, no 
caso]”, começou Anitta.

Ela também ressaltou 
ter sido a primeira brasi-

leira a se apresentar no 
programa. “Isso não me in-
trigaria tanto se não fosse 
um porém: se ontem, ao 
invés de ter sido a primeira 
brasileira nesse programa, 
eu estivesse envolvida em 
alguma fofoquinha ou tido 
alguma atitude que desa-
gradou alguém. Isso teria se 
tornado a maior manchete 
do país. Comentado e pos-
tado por tudo e todos. Isso 
não é curioso?”, indagou.

“Inclusive, tem mais 
chances desses tweets [o 
desabafo] viralizarem do 
que minha própria apresen-
tação em si. Gente se isso 
não é muito difícil de enten-
der… Eu estou ficando doi-
da. Fico olhando meus ami-
gos latinos quando fazem 
algo do tipo, seus países 
caem para dentro postan-
do, apoiando, celebrando.

Era mais um jogo da 
pré-temporada de fu-
tebol americano de 

2016 quando Colin Kaeper-
nick, o quarterback do San 
Francisco 49ers, decidiu pro-
testar contra a violência poli-
cial de cunho racista nos Es-
tados Unidos mantendo-se 
sentado durante a execução 
do hino nacional. No jogo se-
guinte, resolveu se ajoelhar. 
Nos meses seguintes, os pro-
testos, dele e de outros, se 
multiplicaram.

No ano seguinte, após 
críticas do então presidente 
Donald Trump, já não havia 
time que o contratasse.

O que aconteceu depois 
desse momento e a história 
que o precede viraram objeto 
da cineasta Ava DuVernay (do 
magnífico “Olhos que Conde-
nam”) em uma nova minissé-
rie da Netflix que ela co-assina 
com o esportista-ativista.

“Colin em Preto e Branco”, 
que estreou sexta passada 
(29), é um misto de documen-
tário com dramatização da 
infância e adolescência de Ka-
epernick, filho adotivo de pais 
brancos numa cidadezinha 
californiana predominante-
mente branca, alinhavado por 
uma espécie de aula conduzi-
da pelo ativista sobre racismo 
estrutural ou escancarado.

Temperados por um hu-
mor sutil e contundente, 
os seis episódios firmam 
DuVernay como um dos no-
mes mais relevantes de sua 
geração, capaz de conduzir 
com destreza seus enredos e 
de transpô-los ao campo do 
drama sem desprovê-los da 
denúncia social que a move.

São também a plataforma 
perfeita para Kaepernick, uma 
figura eloquente e elegante 
que desde então acumulou 
prêmios por sua campanha de 
combate ao racismo.

A crítica americana pin-
çou o momento, no primeiro 
episódio, em que o esportis-

ta traça um paralelo entre as 
peneiras da liga de futebol 
americano (NFL) e os merca-
dos de escravos. É uma com-
paração incômoda por sua 
crueza, mas não incorreta 
para o jogador, que ampara 
seu discurso em números 
(embora 70% dos jogadores 
sejam negros, só 30% dos 
quarterbacks, que lideram 
os times, o são).

O grande trunfo da mi-
nissérie, porém, é contra-
por o Kaepernick ativista 
de 34 anos com o adoles-
cente que, sendo mestiço 
e estando cercado de bran-
cos, demorou a descobrir 

o racismo latente de seus 
vizinhos, de seus professo-
res ou, ainda que num nível 
menos consciente, de seus 
amigos e seus pais.

A cena em que Theresa, 
a mãe (vivida pela ótima 
Mary-Louise Parker) entra 
em uma loja de moda black 
é hilária; aquela em que ela 
tenta empurrar para o filho 
uma crush “menos escura” 
é tristíssima. Nick Offerman 
também faz um belo traba-
lho como o pai que parece 
ser o único consciente da 
configuração de sua família e 
do que ela significa naquele 
ambiente tacanho.

Colin em Preto e Branco: o retrato 
do líder de protestos antirracismo

Anitta se apresenta nos 
EUA e fala sobre falta de 
reconhecimento no Brasil


