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Alimentos que ajudam a curar 
a ressaca para o Carnaval 
Carnaval é época de folia, mas o corpo paga as consequências pelo excesso de bebidas alcóolicas e comidas gordurosas. Para aju-
dar a curar o mal-estar e manter a disposição a nutricionista Michelle Jota alerta sobre a importância de escolher os alimentos. p3
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Presos estelionatários que se 
passavam por funcionários públicos
Policiais prenderam ontem, em flagrante delito, três suspeitas de esteliona-
to. Eles de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e vinham para Goiânia. p3
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PRF inicia operação de carnaval 
com orientações de segurança
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) come-
ça a operação Carna-

val 2019 a partir de hoje até 
a quarta-feira (06). A ação é 
uma das etapas da opera-
ção Rodovida, que começou 
no dia 14 de dezembro de 
2018 e se encerrará no dia 
09 de março de 2019.

o Carnaval é um dos pe-
ríodos mais críticos do ca-
lendário nacional de opera-
ções da PRF, pois conta com 
grande fluxo de veículos nas 
rodovias federais e o uso 
abusivo de álcool é uma das 
principais preocupações do 
Órgão. Assim, a operação 
Carnaval da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) é estrutu-
rada com reforço de policia-
mento em trechos e horários 
críticos nas rodovias fede-
rais, direcionado para pon-
tos de maior incidência de 
acidentes e de flagrantes de 
condutas irregulares.

Policiais rodoviários fe-
derais estarão atentos a 
comportamentos perigosos 
como embriaguez, excesso 
de velocidade, falta de equi-
pamentos de segurança (ca-
pacete, cinto de segurança 
ou cadeirinhas para crian-
ças) e ultrapassagens indevi-
das, conduta que ainda ocor-
re com grande frequência e 
que pode definir a ocorrên-
cia de um dos acidentes mais 
letais, a colisão frontal.

Shows artísticos com di-
versas personalidades da 
cena musical acontecerão 
nos dias de feriado na cidade 
de Pirenópolis. A PRF mon-
tará esquema especial de 

fiscalização nos trechos de 
acesso e nas proximidades 
do município visando coibir 
principalmente a perigosa 
mistura álcool e direção.

2018
A PRF registrou 33 aciden-

tes de trânsito nas Brs goia-
nas durante o carnaval 2018, 
que deixaram 30 pessoas 
feridas e três pessoas morre-
ram. Foram fiscalizados oito 
mil veículos e 2.700 pessoas 
passaram pelo teste por eti-
lômetro, sendo que 96 foram 
autuadas por embriaguez e, 
dessas, 11 ainda foram pre-
sas. os policiais rodoviários 
federais anotaram cinco mil 
infrações de trânsito, sendo 
440 por ultrapassagens, 194 
não uso do cinto de seguran-
ça e 4.456 imagens de veícu-
los acima da velocidade.

Restrições
A fim de promover a flui-

dez do trânsito em grandes 
feriados, quando há maior 
movimentação nas estradas, 
a Polícia Rodoviária Federal 
restringe em determinados 
dias e horários o trânsito de ca-
minhões com excessos de di-
mensões, caminhões cegonha, 
caminhões bitrem e aqueles 
que precisam de autorização 
especial para transitar.

no feriado de carnaval, 
os dias e horários de res-
trição serão: 01/03/2019 
sexta-feira: 16:00 às 22:00; 
02/03/2019 sábado: 06:00 
às 12:00; 05/03/2019 ter-
ça-feira: 16:00 às 22:00; 
06/03/2019 quarta-feira: 
06:00 às 12:00.

Crianças
o art. 83 do Estatuto da 

Criança e do Adolescen-
te dispõe que: nenhuma 
criança (pessoa até 12 anos 
incompletos) poderá viajar 
para fora da Comarca onde 
reside, desacompanhada 
dos pais ou responsável (tu-
tor ou guardião), sem ex-
pressa autorização judicial.

Essa autorização não é 
exigida quando a criança 
estiver acompanhada de 
ascendente (avô ou bisavô) 
ou colateral (irmão ou tio), 
maior de dezoito anos. o 
parentesco deve ser com-
provado por documentos do 
parente e da criança.

tampouco é necessária a 
autorização judicial quando 
a criança viajar acompanha-
da de pessoa maior, expres-
samente autorizada pelo pai, 
mãe ou responsável.

Rodovias federais
BR 050: Pode ser utilizada 

para quem quiser chegar a 
três Ranchos. Rodovia com 
trechos de pistas simples 
com muitas curvas, partes 
em obras, do km 120 ao 286, 
com máquinas e trabalhado-
res na pista. Motoristas de-
vem reduzir a velocidade e 
ser cauteloso ao passar pelo 
perímetro urbano de Catalão, 
onde há travessia de pedes-
tres, ciclistas, entras e saída 
de de bairros e empresas.

BR 452: Buracos isola-
dos, em pontos distintos, 
sendo que merece atenção 
especial o trecho entre os 
KMs 141 ao 151 (dos trevos 
de acesso de Brejo Bonito e 

Santa Rosa do Meia Ponte).
BR 060 (Goiânia a Brasí-

lia): Boas condições.
BR 060 (Goiânia a Jan-

daia): Com pista molhada 
há o risco de aquaplanagem 
(quando os pneus perdem a 
aderência ao solo). trecho 
entre os kms 170 e 227 com 
algumas irregularidades e bu-
racos na pista de rolamento.

BR 080 – pavimento em 
boas condições, boa sinali-
zação

BR 414 – Extensão de 146 
quilômetros, é utilizada por 
quem quer acessar as cida-
des de Pirenópolis, Corumbá 
e Jaraguá. Rodovia de pista 
simples, sinuosa, acosta-
mento reduzido, topografia 
íngreme e com intenso fluxo 
de caminhões. Motoristas 
devem estar atentos à sina-
lização de curvas, velocidade 
e locais de ultrapassagem.

BR 153 – Poderá ser usa-
da por quem vai para Ja-
raguá, Uruaçu, Minaçu ou 
mesmo quem quer acessar 
Pirenópolis e Corumbá. 
da divisa com o estado do 
Tocantins até o município 
goiano de Jardim Paulista a 
rodovia está recebendo re-
paros nos buracos, com tra-
balhadores e máquinas na 
via, o acostamento é estrei-
to e a sinalização está pre-
cária. no trecho entre Ja-
raguá e Jaranápolis, a pista 
apresenta muitos buracos e 
irregularidades que podem 
gerar instabilidade aos veí-
culos. trecho que desperta 
preocupação: curva do S, 
no km 225, próximo ao en-
troncamento com a BR-080, 

onde desligaram os radares.
BR 153 – o trecho de Goi-

ânia a itumbiara encontra-se 
em boas condições.

BR 158 – no trecho en-
tre Aragarças e Caiapônia 
existem buracos de grande 
extensão obrigando con-
dutores transitarem pela 
contramão da via. Agrava 
a situação o fato do trecho 
não possuir acostamento. 
vegetação alta compromete 
a visibilidade, sobretudo nas 
curvas. Há trânsito intenso 
de veículos de carga. Ro-
dovia utilizada para chegar 
a Aragarças. no trecho de 
Caiapônia a Jataí o pavimen-
to asfáltico é quase inexis-
tente, com grande quantida-
de de buracos na via.

BR 364 – Rodovia utilizada 
por quem vai para o município 
de São Simão, na região sudo-
este do estado. Encontra-se 
em maus estado de conserva-
ção em toda a sua extensão, 
com buracos na via, sinaliza-
ção precária e intenso fluxo 
de veículos pesados.

Perímetros urbanos – 
quando a rodovia passa 
pela cidade, os motoristas 
devem redobrar os cuida-
dos com pedestres (alto 
risco de atropelamentos) e 
atenção ao cruzar a rodovia 
nos trevos (muitos registros 
de colisões transversais)

nos trechos de pistas sim-
ples, redobrar a atenção à si-
nalização, especialmente em 
curvas, e ultrapassar somen-
te quando estiver seguro de 
que o tempo e a distância 
serão suficientes para com-
pletar a manobra.

Obras de 
esgotamento 
sanitário 
garantem 
desenvolvimento 
a Senador Canedo

Investimento em es-
gotamento sanitário está 
entre as prioridades da pre-
feitura de Senador Canedo, 
que investe atualmente nas 
obras de intervenções para 
garantir o funcionamento 
da Estação de tratamento 
de Esgoto (EtE) da cidade. 
Segundo a prefeitura, ele-
vatórias de cinco bairros da 
região central já estão em 
pleno funcionamento . 

“Marco para o desen-
volvimento do município, 
e de grande contribuição 
para saúde dos morado-
res, proporcionando assim 
mais crescimento para Se-
nador Canedo”, destaca o 
prefeito divino lemes. 

As intervenções estão 
sendo realizadas por meio 
de contrato firmado entre 
a prefeitura de Senador Ca-
nedo, Ministério das Cida-
des e Caixa Econômica. 

A rede coletora aten-
derá inicialmente um total 
10.941 ligações domici-
liares. os bairros contem-
plados na primeira etapa 
foram: Setore Morada do 
Morro, Jardim Canedo ii e 
iii. na segunda etapa serão 
contemplados os bairros: 
Boa vista, nova Goiânia, 
Bairro Alvorada. Por fim, 
a terceira etapa vai chegar 
ao Jardim todos os Santos, 
Setor comercial, vila Santa 
Rosa, parte do setor São 
Francisco e parte da vila 
São Sebastião.

Segundo a prefeitura, 
a obra será ampliada para 
atender todo o município.
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Confira os alimentos que ajudam a 
curar a ressaca durante o Carnaval 
Quem nunca teve 

uma ressaca? Carna-
val é época de folia, 

mas o corpo paga as conse-
quências pelo excesso de 
bebidas alcóolicas e comidas 
gordurosas. Para ajudar a 
curar o mal-estar e manter 
a disposição, o Bretas convi-
dou a nutricionista Michelle 
Jota, que alerta sobre a im-
portância de escolher os ali-
mentos certos antes, duran-
te e depois da folia. Confira 
os melhores alimentos para 
quem está de ressaca:

1 -Água aromatizada com 
alecrim: ajuda no alívio da 
dor de cabeça e aumenta 
a circulação sanguínea. A 
água é o ingrediente princi-
pal na cura da ressaca. Hidra-
tação é tudo! inclusive, alter-
nar um copo de água com a 
bebida alcoólica é importan-
te para evitar a ressaca.

2 - isotônicos caseiro: 
500 ml de água, suco na-
tural de frutas (laranja, li-
mão, uva – 50 ml), açúcar 
(mascavo, demerara ou 
cristal - 2 colheres de sopa), 
e sal (1 colher de chá).

3 - Água de coco: além 
de hidratar, a água de 
coco repõe os minerais 

perdidos com o consumo 
de bebidas alcoólicas.

4 - Frutas: boa fonte de 

água, carboidratos, vitami-
nas e minerais. Elas podem 
ser consumidas como su-

cos, sobremesas e, também, 
como opção para pequenos 
lanches entre as refeições 

principais. destaque para a 
banana que é ótima fonte de 
potássio, melancia, laranja, 

tangerina, uva, frutas com 
alta atividade de água e que 
favorecem a hidratação.

5 - Massas, bolos e pães: 
são alimentos ricos em car-
boidratos e devem ser con-
sumidos com moderação, 
pois todo excesso no corpo 
vira gordura. Ainda mais se 
for em um contexto que há 
ingestão de bebida alcoóli-
ca que possuí “calorias va-
zias” sem nutrientes.

6 - vegetais verdes es-
curos, como a couve e o 
espinafre: contêm ácido 
fólico, vitamina C e enxo-
fre, que colaboram com a 
detoxificação do fígado.

7 - ovo: rico em prote-
ína como a cisteína, que 
ajuda a evitar intoxicação 
causada por substâncias 
produzidas com a presen-
ça do álcool no corpo.

8 - tomate: é rico em vi-
tamina C e potássio. Ele tem 
propriedades antioxidantes, 
que ajudam a combater os 
radicais livres liberados pelo 
consumo de álcool.

9 - Chás de boldo e 
carqueja e hortelã: aju-
dam a diminuir as toxi-
nas, auxiliam na digestão 
e diminuem o mal-estar.

Reprodução

Presos 
estelionatários 
que se passavam 
por funcionários 
públicos

Bombeiros de Caldas Novas 
resgatam cobra em árvore 
do Setor Itaguaí 3

Segurança Pública vai intensificar 
ações durante feriado prolongado

Esthéfany Araújo

os policiais civis da 
4ª delegacia distrital de 
Polícia (ddP) de Goiânia 
prenderam ontem, em fla-
grante delito, três pessoas 
suspeitas de estelionato e 
associação criminosa. os 
homens são dos estados de 
Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul e vinham para 
Goiânia com o fim de lesar 
as vítimas, fingindo vender 
pneus e outros materiais.

Eles foram presos no Se-
tor Coimbra, no saguão do 
Palácio Pedro ludovico tei-
xeira e no estacionamento 
do Paço Municipal. À Polícia, 
alegaram ser funcionários 
públicos, o que foi confirma-
do como informação falsa.

Segundo a investigação, 
os três já haviam dado gol-
pes que passam dos 140 mil 
reais. Na nova tentativa, po-
deriam conseguir mais 60 mil 
reais em vantagem financeira 
com o estelionato praticado.

A operação Carnaval 
2019 da Segurança Pública 
de Goiás contará com ação 
integrada das polícias Civil 
e Militar, Corpo de Bombei-
ros, diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciária, 
Superintendência da Polícia 
Tecnico-Científica e Procon 

Goiás. os trabalhos serão in-
tensificados a partir de hoje. 

o lançamento da operação 
está marcado para às 8 horas 
na Academia da Polícia Militar. 
o governador Ronaldo Caiado 
e o secretário de Segurança 
Pública de Goiás, Rodney Mi-
randa, confirmaram presença. 

Bombeiros de Cal-
das novas foram acio-
nados na tarde desta 
quarta-feira, para res-
gatar uma jiboia que foi 
vista em uma árvore no 

Reprodução

Setor itaguaí 3. o animal cha-
mou atenção dos moradores 
que acionaram o @cbmgo 
pelo telefone de emergência 
193. A equipe do ABS-19 uti-
lizou a pinça herpetológica, 

material para resgate 
de cobras, serpentes e 
répteis, para resgatar a 
jiboia que foi solta sem 
ferimentos em uma re-
serva ecológica.
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Após declarações de Bolsonaro, 
bolsa cai fechando mês com 1,86%
temores renovados de 

desidratação da refor-
ma da Previdência, se-

cundados por um ambiente 
externo negativo e a possi-
bilidade de redução do peso 
de papéis brasileiros em um 
índice acionário global de 
emergentes, levaram o ibo-
vespa a perder a linha dos 96 
mil pontos no pregão desta 
quinta-feira, encerrando fe-
vereiro em queda de 1,86%. 
também contribuiu para de-
primir o mercado a fraqueza 
da retomada da economia 
brasileira, atestada pelo re-
sultado fraco do PiB em 2018.

Em encontro com jornalis-
tas nesta quinta-feira, em Bra-
sília, o presidente Jair Bolso-
naro disse que é possível uma 
mudança na idade mínima 
para aposentadoria das mu-
lheres na proposta de reforma 
da Previdência. A proposta 
inicial fala em 62 anos para 
mulheres e 65 para homens. 
O governo poderia admitir 
idade mínima de 60 para mu-
lheres. Já desconfiados em re-
lação à capacidade do gover-
no em articular uma base de 
apoio para aprovar o texto re-
forma sem muitas alterações, 
o mercado se surpreendeu ao 
ouvir do próprio presidente 
que pontos centrais da pro-
posta, como a idade mínima, 
podem virar letra morta.

A percepção entre ana-
listas e operadores ouvidos 
pelo Broadcast, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado, é a de que 
Bolsonaro “queimou na lar-
gada” e cedeu antes mes-
mo de barganhar com o 
Congresso. “o mercado foi 

totalmente influenciado por 
essa questão da Previdência. 
ninguém gostou da ideia de 
já flexibilizar a proposta.

Qualquer coisa que ponha 
em risco a economia de R$ 1 
trilhão vai desagradar”, afirma 
Pedro Galdi, analista da Mirae 
Asset Corretora. Além da Pre-
vidência, operadores também 
citaram como fator negativo 
para o ibovespa a possibili-
dade de que o Brasil perca 

espaço no índice MSCi Emer-
gentes, que reúne papéis de 
empresas de países emer-
gentes. o comitê da MSCi, 
provedora dos índices, estuda 
uma mudança na composição 
do indicador, que poderia ter 
peso maior de ações da China. 
Segundo projeções, caso as 
mudanças sejam efetuadas, a 
participação do Brasil no índi-
ce, hoje em 5,8%, poderia cair 
para 5,5% em agosto deste 
ano e para 5,4% em maio de 
2020. isso levaria a uma rea-
locação global de ativos com 
impactos prejudiciais para o 
mercado doméstico.

Com máxima de 
97.528,01 pontos e mínima 
de 95.364,39 pontos, o ín-
dice encerrou o pregão aos 
95.584,35 pontos, queda de 
1,77%. A derrocada do ibo-
vespa veio em meio a um 
tombo generalizados de pa-
péis do setor financeiro e das 
ações da Petrobras, sobretu-
do dos papéis on. Embora 
a empresa tenha reportado 
bons números no quarto 
trimestre e encerrado 2018 
com lucro de R$ 25,779 bi-
lhões, o primeiro resultado 
anual positivo após quatro 
anos, o mercado se ressentiu 

da perspectiva de que a em-
presa continue a limitar o pa-
gamento de dividendos, após 
declarações do presidente da 
petroleira, Roberto Castello 
Branco, em teleconferência.

A ação on da Petrobras 
fechou em queda de 2,64%, 
enquanto o papel Pn recuou 
0,07%. Para Glauco legat, 
analista-chefe da necton, o 
Ibovespa está sem um gatilho 
de alta no curto prazo, já que 
dúvidas sobre o andamento 
da reforma da Previdência 
tornam a relação risco-retor-
no, por ora, pouco favorável.

“o ibovespa avançou bas-

tante em janeiro. Agora, há 
mais fatores potencialmente 
negativos, como a possibi-
lidade de que a reforma da 
Previdência demore a ser 
aprovada e não sair do Con-
gresso do jeito que entrou”, 
afirma Legat, ressaltando 
também os riscos externos, 
como os temores de desace-
leração da economia global, 
em meio a dúvidas sobre 
um acordo comercial entre 
China e Estados Unidos. “o 
cenário para a renda variável 
no ano ainda é positivo, mas 
no curto prazo a bolsa deve 
ficar sem tendência”, afirma.

Reprodução



------------------------------- 
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$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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
-------------------------------

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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. 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
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
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
-------------------------------

VENDA
AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

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

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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
-------------------------------

RABALHO 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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
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 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/
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 
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 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. PROMOÇÃO VÁLIDA NO PERÍODO DE 21/2 A 6/3/2019. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.  
O CELULAR NÃO ACOMPANHA O BRINDE. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

CO M P RO U  U M  I N G R E S SO  CO M  C A RT Ã O  C I N E M A R K  M A N I A 
G A N H O U  U M  A M P L I F I C A D O R  D E  SO M ,  Q U E  TA M B É M  É  S U PO RT E 
PA R A  C E LU L A R,  E XC LU S I VO  D O  F I L M E  C I N D E R E L A  PO P.

D I S PO N Í V E L  E M  2  CO R E S
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ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO CINEMARK 
MANIA NAS BILHETERIAS E TENHA 
VANTAGENS O ANO INTEIRO.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Wed Feb 20 12:12:54 2019                     

Maisa estreia como protagonista: 
“Mistura de animação e medo”
Maisa, 16 anos, 

volta aos cine-
mas com o filme 

Cinderela Pop. o longa-
-metragem entrou em car-
taz e conta com a atriz e 
apresentadora no papel de 
Cintia dorella. Baseado no 
livro de mesmo título, assi-
nado por Paula Pimenta, a 
história moderniza o clássi-
co conto de fadas. Em vez 
de sapatinho de cristal, a 
protagonista usa tênis e tra-
balha como dJ, mas se apre-
senta mascarada para não 
ser reconhecida pelo pai.

Embora já tenha se des-
tacado nos filmes Carrossel 
- o Filme, Carrossel 2- o 
sumiço de Maria Joaquina 
e tudo por um popstar, ela 
estreia como protagonista 
absoluta em Cinderela Pop 
e divide cenas divertidas 
com Fernanda Paes leme, 
Filipe Bragança, Giovanna 
Grigio e Marcelo valle.

“o filme é baseado em 

um livro da Paula Pimenta, 
uma autora que sempre li 
muito na minha adolescên-
cia. Ela me convidou para 
fazer a Cíntia, o que me 
deixou muito, muito feliz. 
Mesmo. É uma personagem 
diferente de tudo o que eu 

já fiz. Ela é uma versão su-
permoderna da Cinderela. 
Ela é uma menina com vá-
rios conflitos dentro dela, 
questões familiares. Ela 
está no 3º ano do Ensino 
Médio. Além de todos os 
problemas que ela precisa 

lidar, ela tem a escola e a 
chegada de um novo amor 
para agitar tudo. A Cintia 
vive um período bem com-
plicado da vida, mas acho 
que as pessoas vão se iden-
tificar com a personagem e 
sentir carinho por ela.”

1ª vez protagonista
“nunca tinha feito ne-

nhuma protagonista e es-
tava bem nervosa. tive 
que fazer as mesmas coi-
sas que a Cintia. Então, fiz 
aula de piano, fiz curso de 
dJ e, tudo isso, me ajudou 

a construir a personagem.”

Adaptação do Livro
“Senti uma mistura de 

animação e medo. Amo ver 
meus livros preferidos sendo 
adaptados para o cinema, 
mas tive medo do filme não 
ficar à altura do livro - a gente 
sabe que isso às vezes acon-
tece, né? depois de aceitar o 
papel, pensei, como leitora, 
se seria legal fazer a Cintia, 
porque ela é uma persona-
gem que eu já conheço há 
tanto tempo e que tem uma 
vida além de mim, no imagi-
nário das pessoas. Mas acho 
que deu tudo certo.”

TV X Cinema
“Aprendi que o proces-

so de filmagem é diferente 
de uma novela. o tempo é 
mais curto, mas são mais 
horas de gravação por dia… 
Quero continuar fazendo 
trabalhos no cinema e na 
televisão. Gosto dos dois.”

Reprodução


