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Homem é preso após atropelar
e arrastar motociclista por 1 km
Um homem de 53 foi preso por atropelar e matar um motociclista. O crime aconteceu no Setor Papilon Park, em Aparecida de 
Goiânia. De acordo com informações da polícia, o condutor estava embriagado e arrastou a vítima por cerca de um quilômetro. p2

PM e PF 
prendem três 
pessoas por 

contrabandear 
R$ 3 milhões 
em celulares p2

Rapaz 
é assassinado 
com 5 tiros p2

Brumandinho 
recebe R$ 62 
milhões p2

Raquel pede ao STF que mande para o 
TRE inquérito que envolve Kassab e a JBS
Raquel Dodge, pediu ao STF, que envie investigação com base na 
delação da JBS sobre o secretário afastado do governo João Doria. p3
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Homem é preso após atropelar 
e arrastar motociclista por 1 km

Um homem de 53 foi 
preso na noite desta 
sexta-feira por atro-

pelar e matar um motociclista. 
O crime aconteceu no Setor 
Papilon Park, em Aparecida 
de Goiânia, região metropo-
litana da capital. De acordo 
com informações da polícia, 
o condutor estava embria-
gado e arrastou a vítima por 
cerca de um quilômetro.

Testemunhas afirmam 
que a vítima, Renato Rocha 
Batista, estava numa moto 

quando foi atingida por uma 
caminhonete na avenida J 2, 
por volta das 20h30. O mo-
torista, Elielton Nogueira, se-
guiu dirigindo e arrastando o 
motociclista até o bairro Vei-
ga Jardim, próximo ao cruza-
mento com o Anel Viário.

De acordo com a Polícia 
Militar, o condutor não ia 
parar o carro. “Ele só parou 
porque houve a intervenção 
de outros motoristas, que 
colocaram os veículos na 
frente e o bloquearam, se 

não, ia continuar arrastan-
do”, disse o tenente Rober-
to Rivelino de Oliveira, que 
acompanhou o caso.

A moto não foi encon-
trada, por isso o caso é tra-
tado como atropelamento 
de pedestres. Renato foi 
atendido no local e enca-
minhado ao Hospital de 
Urgências de Aparecida de 
Goiânia (Huapa), mas não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu no caminho.

Elielton foi encaminha-

do ao 4º Distrito Policial 
de Goiânia. Lá foi realiza-
do o teste do bafômetro 
e o exame constatou 0,62 
miligramas de álcool por 
litro de ar expelido.

O motorista deve ser indi-
ciado por homicídio culposo 
(quando não há a intenção 
de matar) do código de trân-
sito, omissão de socorro, 
embriaguez ao volante e por 
trafegar em velocidade in-
compatível com as proximi-
dades de escolas e hospitais.

Reprodução

Rapaz de 
18 anos é 
assassinado 
com cinco tiros, 
em Anápolis

Um rapaz de 18 anos 
foi assassinado com cin-
co tiros na madrugada 
de ontem, em Anápolis. 
Walisson Batista de Sousa 
Santos foi morto no resi-
dencial Dom Felipe, por 
volta de meia-noite. Não 
existiam câmeras de se-
gurança no local do crime, 
mas testemunhas serão ou-
vidas pela Polícia Civil (PC).

Dois disparos atingiram 
a cabeça. Os demais foram 
na orelha, nuca e axila. A 
suspeita é de que dois ho-
mens tenham cometido o 
crime. Eles estariam em 
um veículo, que ainda não 
foi identificado. A identi-
dade dos assassinos e a 
motivação do crime ainda 
não são conhecidas. As in-
formação são do delegado 
Cleiton Lobo de Araújo, do 
Grupo de Investigação de 
Homicídios (GIH) da 3ª De-
legacia Regional da PC.

As investigações apon-
tam que Walisson estava 
sendo ameaçado, mas não 
se sabe o motivo nem quem 
o ameaçava. O delegado ain-
da afirma que ele era usuário 
de maconha e cocaína, mas 
ainda não é possível afirmar 
se a morte tem alguma rela-
ção com o uso de drogas.

O estilo de assassinato 
de Walisson lembra a exe-
cução de Leonardo Neves 
Rodrigues de Andrade, 
de 20 anos, que ocorreu 
no último dia 8, também 
em Anápolis. Leandro foi 
morto por dois homens 
que desceram de um carro 
e o mataram na frente da 
namorada, a tiros. Neste 
caso, a ação foi gravada 
por câmeras de segurança.

O delegado Cleiton disse 
ainda não é possível fazer 
qualquer ligação entre os 
casos. Ele ainda explica que 
muitos casos semelhantes 
acontecem por problemas 
com traficantes da região. 
Os usuários geralmente pas-
sam a vender e podem co-
meçar a comprar de outros 
traficantes. Isso geralmente 
leva a represálias. “Uma 
forma deles se imporem é 
tirar a vida. Mostrar poderio 
para outros usuários. Para 
que eles não sejam ‘saca-
neados’, como eles mesmos 
dizem”, explica Cleiton.

PM e PF prendem três pessoas em Palmeiras de 
Goiás por contrabandear R$ 3 milhões em celulares

Três pessoas foram pre-
sas na noite desta sexta-
-feira, por transportar mer-
cadorias sem notas fiscais 
em Palmeiras de Goiás, a 
98 km de Goiânia. A carga, 
composta por aparelhos 
eletrônicos, veio de avião 
do Paraguai. Não se sabe 
ainda qual era o destino 
da mercadoria, que tem o 
valor aproximado entre 3 
e 4 milhões de reais.

De acordo com informa-
ções do Grupo de Radio-
patrulha Aérea da Polícia 
Militar (Graer/PM-GO), a 

operação foi organizada de-
pois de uma troca de informa-
ções com a Polícia Federal (PF). 
Sabia-se que uma aeronave 
vinda do Paraguai chegaria a 
Goiás com mercadorias con-
trabandeadas, mas não havia 
a confirmação do local ainda.

O serviço de inteligência 
da PF confirmou que o avião 
pousaria em um aeródromo  
nas margens da rodovia GO 
050, na zona rural de Pal-
meiras de Goiás. Lá, PM e PF 
prenderam três pessoas. 
Um era o piloto do avião e 
os outros dois estavam em 

uma caminhonete espe-
rando pela mercadoria.

Foram aprendidos tam-
bém o avião, a caminhone-
te e toda a carga, composta 
por celulares e tablets das 
marcas Apple e Xiaomi. As 
três pessoas e todos os itens 
apreendidos foram encami-
nhados para a superinten-
dência da PF, em Goiânia.

Os presos devem ser indi-
ciados pelos crimes de contra-
bando e associação criminosa. 
O piloto do avião, que não tinha 
brevê, vai responder por con-
duzir a aeronave sem licença.

Vítima não 
resistiu aos 
ferimentos 
e morreu. 
Teste do 
bafômetro 
mostrou que 
motorista 
estava 
embriagado
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Raquel pede ao STF que 
mande para o TRE inquérito 
que envolve Kassab e a JBS

A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, pediu ao ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Fede-
ral, que envie investiga-
ção com base na delação 
da JBS sobre o secretário 
afastado da Casa Civil 
do governo João Doria 
(PSDB), Gilberto Kassab, 
seja remetida ao Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo. Segundo a che-
fe do Ministério Público 
Federal, por se tratar de 
um inquérito sobre pos-
sível ‘crime comum, de 
competência da Justiça 
Estadual, conexo com cri-
me eleitoral’, o TRE deve 
‘enviar para o juízo de pri-
meiro grau competente’.

Nomeado secretário-
-chefe da Casa Civil pelo 
governador paulista João 
Doria (PSDB), Kassab se 
licenciou oficialmente 
do cargo no dia 4 de ja-
neiro para se dedicar à 
defesa das investigações. 
Em acordo de delação 
premiada, o empresário 
Wesley Batista afirmou 
que Kassab recebeu uma 
mesada de R$ 350 mil 
da empresa entre 2010 
e 2016, totalizando R$ 
30 milhões, “em troca de 
eventual influência políti-
ca futura em demandas 
de interesse da JBS”.

Já o executivo Ricardo 
Saud disse que a empresa 
repassou outros R$ 28 mi-
lhões ao PSD pela suposta 
compra de apoio político 
acertada com o PT. Neste 
inquérito, a PF identificou 

pagamentos de R$ 23,1 
milhões da JBS a Kassab, 
e disse ver indícios de la-
vagem de dinheiro, no 
entanto, pôs a versão dos 
delatores em xeque, já 
que há também indícios 
de que as empresas do ex-
-ministro teriam prestado 
serviços à holding.

Ao pedir que o caso 
seja enviado ao TRE, para 
ser distribuído ao juízo 
competente, a procurado-
ra-geral evocou julgamen-
to de maio de 2018 em 
que o plenário do Supre-
mo Tribunal Federal, por 
maioria, decidiu que o foro 
por prerrogativa de função 
conferido aos deputados 
federais e senadores se 
aplica apenas a crimes co-
metidos no exercício do 
cargo e em razão das fun-
ções a ele relacionadas.

“Nessa esteira, os au-
tos devem ser enviados ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo, pois envolve 
a possível ocorrência de 
crime comum, da compe-
tência da Justiça Estadual, 
conexo com crime eleito-
ral”, anotou Raquel.

Com a 
palavra, Kassab
Kassab reitera sua con-

fiança na Justiça brasileira, 
no Ministério Público e na 
imprensa, e entende que 
quem está na vida pública 
deve estar sujeito à espe-
cial atenção do Judiciário. 
Reforça que todos os seus 
atos seguiram a legisla-
ção e foram pautados 
pelo interesse público.

Ministro anuncia repasse de 
R$ 62 milhões para incentivar 
turismo em Brumadinho

O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antô-
nio, esteve neste sába-

do, 16, em Brumadinho (MG) e 
anunciou um repasse de R$ 62 
milhões do Fundo Geral de 
Turismo (Fungetur) para o 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG) 
com o intuito de fortalecer 
o turismo no município.

O ministro disse ainda 
que será feito um memo-
rial para homenagear as 
vítimas do rompimento da 
mineradora Vale, que re-
sultou, até o momento, na 
morte de 166 pessoas. Há 
144 desaparecidos, segun-

do último balanço da Defe-
sa Civil de Minas Gerais.

“Brumadinho terá no 
turismo a força que preci-
sa para se reerguer”, disse 
Antônio em publicação no 
Twitter do ministério

Prestadores de serviços 
que atuam na região e que 
estão no Cadastur, cadastro 
de pessoas físicas e jurídicas 
que atuam no setor, terão 
acesso ao crédito. A pro-
posta é oferecer condições 
especiais para empreende-
dores do local, que terão 
encargos reduzidos e prazos 
ampliados de pagamento.

“São empreendimentos 

como meios de hospeda-
gem, agências de viagem, lo-
cadoras de veículos e trans-
portadoras turísticas que 
poderão impulsionar proje-
tos de infraestrutura e com-
prar máquinas e equipamen-
tos”, informou o ministério. 
O objetivo também é reduzir 
a dependência da região do 
setor de mineração.

Memorial
Ainda durante a visita, o 

ministro informou que um 
memorial em homenagem 
às vítimas da tragédia deve 
ser erguido no local. “Como 
mineiro, agradeço e parabe-

nizo pelo trabalho incansável 
realizado pra tentar levar um 
pouco de conforto às famí-
lias. Um memorial será cons-
truído para que esse sofri-
mento não volte a se repetir 
na história do Brasil”, afirmou 
Marcelo Álvaro Antônio, tam-
bém na rede social.

Ele sobrevoou a região 
e foi ao Instituto Inhotim, 
onde participou de uma reu-
nião com o diretor executivo 
do museu, Antonio Grassi, e 
o presidente do conselho de 
administração da instituição, 
Ricardo Gazel, para discu-
tir medidas para desenvol-
ver o turismo da região.

Valter Campanato/Agência Brasil
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Melanie 
Martinez 
lançara 
novo disco 
apenas 
no segundo 
semestre

Melanie Martinez está 
trabalhando em um novo 
projeto há um tempão 
e, até então, não havia 
dado uma dica sequer de 
como ele seria. Até este 
sábado. Usando o Insta-
gram, a cantora disse que 
o disco - que será lança-
do com um filme de uma 
hora e meia - só sairá nos 
segundo semestre.

“Queria muito dar a vo-
cês alguma notícia sobre o 
álbum/filme, mas queria 
esperar a confirmação de 
que estaria pronto a tem-
po”, escreveu Melanie. “O 
disco está pronto há uns 
dois anos, mas quero es-
perar para lançá-lo com o 
filme”, continuou.

Segundo ela, não ha-
verá singles. “Lançarei, de 
uma vez, um álbum con-
ceito e um filme de uma 
hora e meia, que ainda 

está passando por edições 
de som e cor”, explicou. “Mal 
posso esperar para que vocês 
assistam/ouçam no que vim 
trabalhando nos últimos três 
anos”, finalizou a cantora.

Melanie Martinez ganhou 
destaque no The Voice norte-
-americano com um cover de 
Toxic, de Britney Spears. Ela 
chamou a atenção pelo estilo 
de se vestir (cabelo metade 
loiro e metade moreno) e 
pela voz doce e infantil.

Em 2015, a cantora lan-
çou um álbum de estreia, 
Cry Baby. Todo o projeto 
explora o lado “infantil” da 
cantora: toda a arte parece 
um livro para crianças e al-
gumas melodias foram cria-
das com instrumentos de 
brinquedo. As letras, entre-
tanto, tratam de temas den-
sos e sombrio, como aban-
dono, depressão, ansiedade 
e as intempéries sociais.

Reprodução
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Musa
Renata Kuerten será musa da escola de 
samba carioca Grande Rio. Com fanta-
sia ‘estrelar’ azul e dourada criada pelo 
casal Marcia e Renato Lage, a loura já 
foi ao barracão da agremiação tirar as 
medidas e marcar a prova de roupa 
para meados de fevereiro. Não posso 
revelar muito, mas adianto que vai ter 
muito brilho e pele”. Em meio a prepa-
ração para o dia do desfile e com a letra 
do samba já na ponta da língua, a apre-
sentadora viaja a Tenerife, Espanha, 
onde fotografa um catálogo para um 
grande grupo do varejo alemão.

Camarote
A atriz Deborah Secco foi coroada oficial-
mente rainha do Camarote Allegria para 
o carnaval de 2019, na Marques de Sapu-
caí. Faltando duas semanas para a festa 
mais animada do país, Deborah Secco 
recebeu a faixa oficial das mãos de Dio-
genes Queiroz, ao lado dos outros sócios 
André Barros, Tunico Almeida, Guilherme 
Viana e Gabriel Lobo, no Hotel Fasano. O 
Camarote Allegria promoverá pela pri-
meira vez sete dias de festas e será o 
único na avenida. A rainha marcará pre-
sença no domingo e segunda de Carna-
val e revelou estar animada com a Folia. 

Top 
A Cia. Marítima, marca de beachwear 
referência nacional e internacional, le-
vou a top brasileira reconhecida mun-
dialmente, Laís Ribeiro, para o litoral 
paradisíaco da Bahia. Corumbau, região 
conhecida pela natureza de paisagens 
deslumbrantes e por fazer parte da rota 
do descobrimento do Brasil, foi o cená-
rio para a campanha de Inverno 2019, 
intitulada Origens. Para esta coleção a 
marca buscou inspiração nas raízes da 
cultura brasileira, em suas riquezas e 
paisagens fascinantes, misturada a re-
ferências imagéticas de paisagens afri-
canas. As peças refletem características 
marcantes dos países, como seus tra-
ços, rituais, sinais de arte e emblemá-
ticos desenhos geométricos em uma 
cartela de cores que possui tons fortes e 
estampas icônicas, criando, assim, uma 
coleção contemporânea. 

Gastronomia 
De 17 a 23 de março, os hóspedes do 
Rio Quente, complexo turístico loca-
lizado em meio ao cerrado brasileiro, 
terão a oportunidade de curtir uma 
programação voltada à gastronomia, 
com destaque para as comidas típi-
cas da região. A semana Sabores do 
Brasil terá aula show com participan-
tes do programa Masterchef, pales-
tras com nutricionistas, e workshops 
com chefs, e promete trazer um sa-
bor a mais aos dias de descanso. 

Torneio
Os empresários Keisuke Onoda e 
Chihiro Yamamoto organizam a 1ª 

A DJ Ilka Oliver é a principal atração do Maresias 
Electric Carnival, que acontece dia 2 de março.

Isis Valverde é o rosto da Berlim, 
coleção de inverno 19 da Tufi Duek.

A atriz Deborah Secco foi coroada 
oficialmente rainha do Camarote
Allegria para o carnaval de 2019.

Fotos: DivulgaçãoDanilo Borges

Edição do Torneio Internacional de 
Pesca Esportiva – GAWFR, de 20 a 27 
de Junho, no município de Luiz Alves 
- GO, noroeste goiano. Profissionais e 
amantes da pescaria do mundo inteiro 
(Japão, EUA, Brasil e outros países) dis-
putarão o 1º título de ‘Amazon Fishing 
Master’ no palco do “Great Amazon 
World Fishing Rally”. O evento social, 
cultural e ecológico será uma espécie 
de aliança entre Goiás &amp; Tokyo.

Campanha
Isis Valverde é o rosto da Berlim, co-
leção de inverno 19 da Tufi Duek. A 
campanha teve styling de Flavia La-
fer, beleza de Henrique Martins, fo-
tos de Fernando Tomaz e de making 
of de Lu Prezia. O cenário musical do 
Grunge e do Rock dos anos 90 foi o 
ponto de partida da Berlim, que traz 
peças do estilista Eduardo Pombal. 
Edu está de volta à marca depois de 
3 anos. A coleção estará disponível 
nas lojas físicas e e-commerce da 
marca a partir do dia 19 de fevereiro

Litoral 
Com a aproximação do Carnaval em 
todo o Brasil, milhares de festas e even-
tos para o feriadão estão sendo monta-
dos, de norte a sul. Um dos principais 
destinos turísticos do Brasil é o litoral 
paulista, que recebe milhões de turis-
tas, e é palco de alguns dos maiores 
eventos desse período. A DJ Ilka Oliver é 
a principal atração do Maresias Electric 
Carnival, que acontece dia 2 de março, 
pré carnaval, em Maresias, um dos mais 
badalados destinos da temporada.

Carnaval 
Uma dica boa no carnaval  é apos-
tar nas sandálias de couro com tiras 
de seda, tendência internacional que 
vem dando um ar mais colorido e ir-
reverente aos calcados. A Gamboa 
Brasil, que tem o tecido nobre em seu 
DNA acaba de lançar um modelo ex-
clusivo. A sandália com seda da Gam-
boa Brasil tem amarração no tornoze-
lo, deixando a mulher mais feminina e 
elegante, sem abrir mão do conforto 
que o toque da seda proporciona.

Paris 
Especialista em saúde estética, o 
biomédico Dieick de Sá esteve em 
Paris para participar do Internatio-
nal Master Course on Aging Science 
(IMCAS), um congresso voltado para 
procedimentos estéticos. O evento foi 
realizado entre os dias 31/01 e 02/02, 
no centro de convenções Palais des 
Congres.No congresso o profissional 
participou de meeting com palestras, 
workshops e seminários com profis-
sionais de diversas partes mundo. Na 
ocasião foram discutidos casos clínicos 
e reais para disfunções estéticas, além 
de uma feira com equipamentos, tec-
nologias, produtos a serem lançados 
no mercado da saúde e estética.

Esta coluna é publicada todo domingo                          Instagram: @colunamarciogarces                          colunanasala@gmail.com

O biomédico Dieick de Sá esteve em 
Paris para participar do International
Master Course on Aging Science (IMCAS).

Sandálias de couro com tiras de seda, tendência 
internacional que vem dando um ar mais 
colorido e irreverente aos calçados.

Top model brasileira Laís Ribeiro esbanja 
sensualidade na nova campanha da Cia Maritima.



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
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$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
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-
novo apenas R$35.300,00 
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
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------

GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

 ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

Veículos
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