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Goiás já registra mais de 25 
mil casos de dengue este ano
Em Goiás foram registrados 25.509 casos de dengue somente no ano de 2019. Os dados são da Secretaria de Saúde de Goiás. 
De acordo com o Boletim Semanal, as cidades de Goiânia, Aparecida e Anápolis concentram os maiores números de casos. p2
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Manifesto de atirador da Nova 
Zelândia cita Brasil e nacionalismo
“Um homem comum, 28 anos, nascido na Austrália em uma família de 
classe trabalhadora e de baixo salário.” Assim se definiu o atirador. p3

DIÁRIO DO ESTADO

ATRAÇÃO INÉDITA, 
A RAPPER TOCA PELA PRI-

MEIRA VEZ NO BRASIL p8

CARDI B NO 
ROCK IN RIO



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 16 de Março de 2019cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Goiás registra mais de 25 mil 
casos de dengue em 2019

Em Goiás foram regis-
trados 25.509 casos de 
dengue somente no 

ano de 2019. Os dados são 
da Secretaria de Saúde de 
Goiás (SES-GO). De acordo 
com o Boletim Semanal de 
Dengue, as cidades de Goi-
ânia, Aparecida de Goiânia 
e Anápolis concentram os 
maiores números de casos.

Já os maiores coeficientes 
de incidência de dengue (nú-
mero de casos por 100 mil habi-
tantes), foram registrados nas 

cidades de Ouvidor, São João 
da Paraúna e Três Ranchos.

De acordo com o coordena-
dor-geral de Combate ao Ae-
des, Marcello Rosa, o número 
ainda pode aumentar. Muitas 
cidades atrasaram o envio dos 
relatórios por causa do feriado 
do carnaval. Ele ressaltou tam-
bém que neste ano está em 
circulação, com predominância, 
o vírus sorotipo 2. Ele causa os 
casos mais graves da doença.

Os dados apontam ainda 
que há 19 mortes suspeitas 

de dengue no estado. Desse 
total, sete foram registrados 
na capital e três em Posse, no 
nordeste de Goiás. Os outros 
casos aconteceram em Caldas 
Novas, Ceres, Formosa, Mor-
ro Agudo de Goiás, Rio Verde, 
São Luís do Norte, Senador 
Canedo, Silvânia e Turvânia.

Cuidado rotineiro
Marcello afirma que os cui-

dados para evitar a formação de 
criadouros do mosquito preci-
sam ser tomados de forma cons-

tante. “É fundamental que locais 
que possam ser transformados 
em criadouros do mosquito Ae-
des aegypti sejam eliminados 
rotineiramente”, disse. “Toda 
semana é fundamental que 
se faça uma boa inspeção 
do imóvel para identificar os 
possíveis focos do Aedes”.

A SES-GO alerta que é pre-
ciso estar atento aos focos 
que podem surgir dentro de 
casa. É importante manter va-
sos sanitários e grelhas de ba-
nheiros desativados fechados. 

Além disso, os recipientes de 
degelo atrás da geladeira de-
vem ser limpos. É recomendá-
vel também evitar baldes de 
limpeza com água guardada.

Marcello lembra também 
que a caixa d’água deve ser veda-
da, assim como tampas de cister-
nas e fossas (inclusive os suspiros 
podem receber tela, para evitar 
entrada de mosquitos). As gre-
lhas e calhas devem ser mantidas 
limpas, bem como os bebedou-
ros de animais, vasos de plantas 
e aparadores com areia.

Reprodução

Justiça aceita 
denúncia 
contra os dois 
acusados de 
matar Marielle

A Justiça do Rio aceitou 
a denúncia contra o policial 
reformado Ronnie Lessa e o 
ex-PM Élcio Vieira de Quei-
roz, acusados de matar a 
vereadora Marielle Franco 
em março do ano passado. 
Com isso, os dois se torna-
ram réus e responderão por 
duplo homicídio triplamente 
qualificado (motivo torpe, 
emboscada e recurso que di-
ficultou a defesa da vítima).

Os suspeitos estão pre-
sos desde terça-feira na De-
legacia de Homicídios, com 
a deflagração da operação 
Lume. Na decisão, o juiz 
Gustavo Kalil, do 4° Tribunal 
do Júri do Rio, autorizou em 
caráter urgente e liminar a 
transferência dos acusados 
para estabelecimento penal 
federal de segurança má-
xima, a ser indicado pelo 
Depen (Departamento Pe-
nitenciário Nacional).

O juiz entendeu que a 
transferência é necessária 
para a garantia da segu-
rança pública do Estado 
do Rio, evitando o come-
timento de novos crimes, 
já que, de acordo com o 
Ministério Público, os acu-
sados teriam ligações com 
uma milícia composta por 
policiais militares da ativa.

Os dois também res-
ponderão por tentativa 
de homicídio contra a as-
sessora que sobreviveu e 
por crime de receptação.

A Justiça determinou, 
ainda, o bloqueio de todos 
os bens móveis e imóveis 
dos acusados, com o ob-
jetivo de ressarcir as víti-
mas. Segundo a denúncia, 
Lessa seria proprietário de 
diversas armas e dois auto-
móveis, um deles no valor 
de R$ 150 mil. Seu local de 
residência, um condomínio 
na praia da Barra da Tijuca, 
zona oeste, seria incompa-
tível com sua renda como 
policial militar reformado.

Um relatório do Coaf 
(Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras) 
apontou, também, um 
depósito em dinheiro na 
conta de Lessa, na boca 
do caixa, no valor de R$ 
100 mil, em outubro do 
ano passado. Segundo a 
Polícia Civil, o depósito foi 
realizado por ele próprio.

Homem é morto pelo filho 
adotivo em Pirenópolis

Terceiro suspeito de massacre em 
Suzano é ouvido pelo MP e liberado

Um homem foi morto pelo 
filho adotivo na manhã de on-
tem, na zona rural de Pirenó-
polis, a 128 km de Goiânia. O 
autor, que é menor de idade, foi 
encontrado pela Polícia Militar 
(PM) a 48 km do local do crime.

De acordo com informa-
ções da PM, o crime aconteceu 
às 11h55, na fazenda Vargem 
de Santana. Elias Cesário dos 
Santos, de 61 anos, foi morto 
por, G.J.S, de 17 anos. Depois 
disso ele fugiu para o Disitrito 

de Interlândia, em Anápolis. 
Uma denúncia anônima levou 
os policiais a procurarem o 
menor na região. Após traba-
lho de patrulhamento, ele foi 
encontrado. Lá ele confessou 
o crime à equipe e confirmou 
que era filho adotivo da vítima

G.J.S foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes 
de Anápolis e está a disposi-
ção da justiça. Não há regis-
tro de antecedentes nem de 
apreensão de armas.

O adolescente, de 17 
anos, apontado pela Po-
lícia Civil como terceiro 
suspeito de ter participa-
do do planejamento das 
mortes na Escola Estadu-
al Raul Brasil, em Suza-
no, foi ouvido na manhã 
de ontem no Fórum de 
Suzano. Segundo infor-
mações do Tribunal de 
Justiça, o adolescente foi 
ouvido por representan-
tes do Ministério Público 
por cerca de duas horas 

e liberado em seguida. 
Ele foi ouvido nesta 

sexta-feira em uma oitiva 
informal, procedimento 
administrativo em que um 
adolescente suspeito de um 
delito é ouvido por um pro-
motor de Justiça. Segundo 
o Ministério Público, não 
foram constatados indícios 
suficientes e foram requi-
sitadas diligências com-
plementares por parte das 
autoridades policiais para, 
posteriormente, se for o 

caso, pedir a internação do 
adolescente, como determi-
na o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). 

O delegado geral da Polí-
cia Civil, Ruy Ferraz Fontes, 
pediu à Vara da Infância e 
da Juventude a apreensão 
do adolescente, que era 
colega de classe de um 
dos dois atiradores e que 
teria, segundo a polícia, 
ajudado no planejamento 
do crime e na compra de 
equipamentos utilizados. 
A apreensão do jovem foi 
autorizada pelo Tribunal 
de Justiça, além de buscas 
em seu endereço.
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Dodge pede dados sobre 
inquérito e sugere que 
STF extrapolou atribuições

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
encaminhou ontem uma 
petição ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) solicitan-
do que o ministro Alexan-
dre de Moraes dê infor-
mações sobre o inquérito 
anunciado pelo presidente 
da Corte, ministro Dias To-
ffoli, para apurar a existên-
cia de fake news, ameaças 
e denunciações caluniosas, 
difamantes e injuriantes 
que atingem a honra e a 
segurança dos membros da 
corte e de seus familiares.

Além disso, Dodge su-
gere que, ao realizar essa 
investigação, o Supremo 
extrapola suas atribui-
ções. Dodge diz que a 
portaria que instaura o 
inquérito não explicita, 
por exemplo, quem são as 
pessoas com prerrogativa 
de foro por função serão 
investigadas pelo Tribunal.

Além disso, a procurado-
ra-geral diz que são restritas 
as possibilidades de órgãos 
do Poder Judiciário condu-
zirem a fase preliminar de 
uma investigação. Em nota 
divulgada no site da PGR 
(Procuradoria-geral da Re-
pública), a procuradora diz 
que, pela Constituição, o 
Judiciário tem papel de ga-
rantir a correção das inves-
tigações, não de realizá-las.

“A atuação do Poder Ju-
diciário, consistente em ins-
taurar inquérito de ofício e 
proceder à investigação, 
tem potencial de afetar sua 
necessária imparcialidade 
para decidir sobre a ma-
terialidade e a autoria das 
infrações que investigou, 
comprometendo requisitos 
básico do Estado Democrá-

tico de Direito”, diz trecho 
o material publicado.

Membros do Conselho Su-
perior do Ministério Público 
Federal divulgaram nota em 
que de sua “extrema preocu-
pação” com questões acerca 
da investigação. Dizem temer 
que manifestações de mem-
bros do Ministério Público, do 
Congresso e de cidadãos em 
geral, protegidas pela liber-
dade de expressão, sejam 
alvo de investigação como se 
constituíssem crime.

Eles também afirmam estar 
ressabiados com a possibilida-
de de a natureza criminal da 
investigação não observar di-
retrizes constitucionais e legais. 
Os seis subprocuradores-gerais 
que subscrevem o texto co-
bram a participação do Minis-
tério Público na investigação.

“Espera-se que o referido 
procedimento instaurado seja 
enviado pelo Ministro Relator 
designado ao Ministério Públi-
co Federal, a fim de que, nos 
moldes do ordenamento jurídi-
co em vigor, venha a ser anali-
sada a ocorrência de justa causa 
para a instauração de persecu-
ção criminal”, diz o texto.

No início da sessão plenária 
de quinta-feira, Dias Toffoli afir-
mou que o inquérito vai apurar 
as infrações “em toda a sua di-
mensão”. O presidente do STF 
anunciou que a investigação 
tramitará em sigilo e ficará 
sob a relatoria de Moraes.

O escopo do inquérito, aberto 
de ofício por Toffoli, é bem am-
plo. Entre possíveis alvos da apu-
ração estão procuradores da for-
ça-tarefa da Lava Jato em Curitiba 
que teriam, no entendimento 
de alguns ministros, incentivado 
a população a ficar contra deci-
sões do Supremo, como Deltan 
Dallagnol e Diogo Castor.

Toffoli abre inquérito para 
apurar ataques ao STF
O presidente do STF 

(Supremo Tribunal 
Federal), ministro Dias 

Toffoli, anunciou a abertura de 
um inquérito para investigar a 
existência de fake news, ame-
aças e denunciações calunio-
sas, difamantes e injuriantes 
que atingem a honra e a 
segurança dos membros da 
corte e de seus familiares.

Em sessão no plenário 
nesta quinta, Toffoli afirmou 
que o inquérito apurará as 
infrações “em toda a sua 
dimensão”. A investigação 
tramitará em sigilo e ficará 
sob a relatoria do ministro 
Alexandre de Moraes, que 
poderá requerer à presidên-
cia da corte a estrutura ne-
cessária para o trabalho.

“Tenho dito sempre que 
não existe estado democrá-
tico de direito, democracia, 
sem um Judiciário indepen-
dente e sem uma imprensa 
livre. Este Supremo Tribunal 
Federal sempre atuou na 
defesa das liberdades, e em 
especial a liberdade de im-
prensa, em vários de seus 
julgados”, disse Toffoli antes 
de anunciar a apuração.

O escopo do inquérito, 
aberto de ofício por Toffoli, é 
bem amplo. A divulgação de 
informações falsas ou contra a 
honra dos ministros há meses 
vem preocupando o tribunal.

Entre possíveis alvos da 
apuração estão procurado-
res da força-tarefa da Lava 
Jato em Curitiba que teriam, 
no entendimento de alguns 
ministros, incentivado a po-
pulação a ficar contra deci-
sões do Supremo, como Del-
tan Dallagnol e Diogo Castor.

O ato de instaurar um in-
quérito sem ser provocado por 
um outro órgão é incomum 
no Judiciário, mas, segundo o 
tribunal, existem precedentes. 
No ano passado, a Segunda 
Turma do STF abriu, também 
de ofício, uma investigação 

para apurar o uso de algemas 
na transferência do ex-gover-
nador Sérgio Cabral (MDB-RJ) 
do Rio para o Paraná.

Nesta quinta-feira, a Fo-
lha de S.Paulo mostrou que, 
liderados por bolsonaristas, 
grupos de WhatsApp que 
tinham sido desativados 
após a campanha voltaram a 
operar. A retomada coincidiu 
com o apelo da cúpula do 
Congresso para que o pre-
sidente religasse, em nome 
da reforma da Previdência, a 
rede de contatos que o aju-
dou a chegar ao Planalto.

Além de textos de defesa 
da medida, as comunidades 
elegeram um alvo comum: 
o Supremo. Montagens pe-
dem o “fim do STF”, apon-
tam “a toga contra o povo” 
e chamam os ministros de 
criminosos. Além do tom de 
protesto, mensagens que 
circulam nesses grupos dis-
seminam informações falsas 
sobre a função, o funciona-
mento e os membros do STF.

Uma das postagens che-
ga a afirmar que a corte tem 
“clientes como o BNDES”, e 
que “OAB e Judiciário estão 
aparelhados com essa máfia 
comunista e o narcotráfico 

de toda a América Latina”. 
“O STF só pode ser derruba-
do com uma ação efetiva e 
massiva do povo. O governo 
não pode os tirar de lá [sic]”.

No final do ano, o Supre-
mo reformulou seu esquema 
de segurança, com a compra 
de armas não letais (armas 
de choque e spray de pimen-
ta) que até então não eram 
utilizadas. Também foram 
comprados 14 carros blinda-
dos para os magistrados.

A notícia da abertura da in-
vestigação pelo ministro Toffoli 
causou reações imediatas –con-
trárias e favoráveis à medida.

A OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) divulgou 
nota em apoio à decisão do 
ministro e afirmou que soli-
citará à Polícia Federal que 
investigue se ataques contra 
advogados brasileiros foram 
feitos pelas mesmas pessoas 
que investem contra o STF.

“A apuração dos fatos é 
fundamental para o esclare-
cimento dos ataques e para 
a possível punição dos res-
ponsáveis por essas verda-
deiras milícias digitais, que 
minam os pilares de nossa 
sociedade”, diz a nota.

Já o procurador da Repú-

blica Bruno Calabrich escre-
veu em sua conta no Twitter 
que o ato do STF é preocupan-
te. “Preocupante a notícia de 
instauração de inquérito pelo 
STF por críticas ao tribunal. 
De muitas, duas questões: 
(a) foro por prerrogativa de 
função é definido pelo agen-
te, não pela vítima; (b) in-
vestigação pelo Judiciário é 
inconstitucional (violação ao 
princípio acusatório)”, disse.

Na quarta, a relação entre 
os ministros da corte e pro-
curadores se mostrou tensa. 
Toffoli disse na sessão que en-
viaria à Corregedoria do Mi-
nistério Público Federal uma 
representação contra o procu-
rador Castor, da Lava Jato, que 
escreveu em um artigo para o 
site O Antagonista que os mi-
nistros preparavam um “novo 
golpe” contra a operação.

Esse golpe seria a deter-
minação de enviar investiga-
ções de corrupção e lavagem 
de dinheiro, quando relacio-
nadas a caixa dois, à Justiça 
Eleitoral, e não à comum, 
como queriam os procurado-
res –o julgamento foi encer-
rado nesta quinta no Supre-
mo, com placar desfavorável 
ao pleito da Lava Jato.

Reprodução
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Manifesto de atirador 
da Nova Zelândia cita 
Brasil e nacionalismo

Reprodução

“Um homem co-
mum, 28 anos, 
nascido na Aus-

trália em uma família de classe 
trabalhadora e de baixo salá-
rio.” Assim se definiu o atirador 
do massacre nas mesquitas em 
Christchurch, Brenton Tarrant, 
em um manifesto de 73 pági-
nas escrito em inglês precário, 
recheado de links da Wikipedia 
e publicado em uma conta no 
Twitter atribuída a ele.

No arquivo, intitulado 
“The Great Replacement” (a 
grande substituição), Bren-
ton explica os motivos e as 
influências que o levaram a 
cometer os ataques desta 
sexta (15), que deixaram 49 
mortos na Nova Zelândia. 
Há inclusive uma menção ao 
Brasil no documento.

O título do manifesto é 
uma clara referência ao livro 
publicado em 2012 pelo pole-
mista francês Renaud Camus. 
Na obra, Camus discorre sobre 
a “teoria” de que a maioria 
branca europeia está em curso 
de substituição por imigrantes 
não brancos da África do Norte 
e da África subsaariana, muitos 
dos quais muçulmanos.

Em linhas gerais, o austra-
liano se posiciona como um 
nacionalista branco, contra a 
diversidade racial, apoiador 
de Trump e do brexit -mas não 
da Frente Nacional francesa- e 
inspirado, entre outros, pelo 
atirador da Noruega Anders 
Breivik, cujos ataques em 2011 
vitimaram 77 pessoas. Dois jo-
gos de videogame são citados.

O Brasil aparece em uma 
seção intitulada “Diversidade é 
Fraqueza”, no qual Terrant diz 
que os países “diversos” ao redor 
do mundo são locais de “conflito 
social, político, religioso e ético”.

“O Brasil, com toda a sua 
diversidade racial, está com-
pletamente fraturado como 
nação, onde as pessoas não se 
dão umas com as outras e se 
separam e se segregam sem-
pre que possível”, escreve.

O atirador faz questão de 
deixar claro que seus pais 
são de origem escocesa, ir-
landesa e inglesa, e que “dia-
riamente, nós [os europeus] 
nos tornamos menos nume-
rosos” em razão de taxas de 
natalidade decrescente.

A imigração em massa “a 
convite do Estado” e as “altas 
taxas de fertilidade dos imi-
grantes”, segundo ele, termi-
nariam por gerar uma “com-
pleta substituição racial e 
cultural dos povos europeus”.

Tarrant justifica que houve 
um período de dois anos que 
“mudou dramaticamente” sua 
visão e o incentivou a cometer 
os ataques. O período compre-
ende o ataque terrorista em 
Estocolmo, em abril de 2017, 
quando um imigrante do Us-
bequistão, Rakhmat Akilov, 
matou cinco pessoas quando 
atropelou pedestres com uma 
van em uma movimentada 
rua de compras da cidade.

Uma das vítimas foi uma 
jovem de 11 anos, Ebba Aker-
lund, citada nominalmente 
no manifesto. O ataque às 

mesquitas na Nova Zelândia 
seria para vingar a perda da 
vida da garota, “morta nas 
mãos de invasores”.

Tarrant cita também as 
eleições presidenciais fran-
cesas de 2017, das quais saiu 
vitorioso Emmanuel Macron 
que, embora não seja nome-
ado no documento, é referi-
do como “um ex-investidor 
sem crenças nacionais que 
não sejam a busca do lucro”.

Ele não se identifica com 
nenhum grupo ou organização, 
mas afirma que doou, sem es-
pecificar o quê, e que interagiu 
com grupos nacionalistas. Diz 
ainda que começou a planejar 
os ataques de maneira geral 
dois anos antes, e com três 
meses de antecedência espe-
cificamente em Christchurch.

Por fim, cita dois jogos de 
videogame como grandes in-
fluenciadores. “Spyro: Year 
of the Dragon me ensinou o 
etno-nacionalismo”. No jogo 
de estética infantil, lançado 
originalmente em 2000 para 
o console PlayStation, um 
dragão roxo deve recolher 
diamantes e ovos em flores-
tas. Já Fortnite o ” treinou 
para ser um assassino e para 
fazer [a dança] “floss” aos ca-
dáveres dos meus inimigos”.

O game, no qual um grupo 
de jogadores deve procurar 
armas e atirar uns nos outros, 
foi lançado em 2017 e teve 
grande repercussão, atraindo 
mais de 125 milhões de parti-
cipantes em um ano. O último 
sobrevivente é o ganhador.

Brasil e Emirados Árabes firmam 
acordo nas áreas de economia e turismo

O Brasil e os Emirados 
Árabes assinaram ontem 
acordo de cooperação e 
facilitação de investimen-
tos que tem por objetivo 
estimular, simplificar e 
apoiar investimentos bi-
laterais. A ideia é abrir 
novas oportunidades de 
integração entre os dois 
países por meio de am-
biente favorável aos ne-
gócios aos investidores.

O chanceler Ernesto 
Araújo e o ministro dos 
Negócios Estrangeiros e 
Cooperação Internacional 
dos Emirados Árabes, xei-
que Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan, também assina-
ram no Palácio Itamaraty 

tratados sobre assistência ju-
rídica mútua em matéria pe-
nal e sobre extradição, cujo 
intuito é promover coope-
ração entre os dois países 
para fortalecer a repressão 
ao crime por meio de ações 
conjuntas voltadas para a ex-
tradição de criminosos que 
fugiram para o exterior.

Segundo Araújo, o Brasil 
pretende atrair mais investi-
mentos do país, “sobretudo 
com o potencial dos fundos 
de investimento dos Emi-
rados Árabes”. “Discutimos 
temas bilaterais na área de 
comércio e investimentos e, 
com grande destaque, temas 
regionais. Ouvimos sua per-
cepção sobre a situação do 

Oriente Médio, com seus 
vizinhos, o Iêmen, por 
exemplo, e sobre o ter-
rorismo naquela região. 
O Brasil está pronto para 
apoiar os esforços em fa-
vor da paz e da estabilida-
de na região”.

O xeique Abdullah tam-
bém destacou o comércio 
promissor e a disposição 
do país de aumentar as 
oportunidades de negó-
cios. De acordo com o go-
verno brasileiro, o inter-
câmbio comercial bilateral 
atingiu, no ano passado, 
US$ 2,6 bilhões. Estima-se 
que os investimentos dos 
Emirados Árabes no Brasil 
superem US$ 5 bilhões.



------------------------------- 
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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
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
-------------------------------
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 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------

Veículos
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ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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
-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 

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

-------------------------------
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)
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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
-------------------------------
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
-------------------------------

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

------------------------------- 
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. 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 – 
(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
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Ator do SBT é Vítima 
de “Boa Noite, Cinderela” 
em balada de SP

O ator Moreno Nunes 
Foi vítima do golpe “Boa 
noite, Cinderela”. O ator 
ficou conhecido ao par-
ticipar das pegadinhas 
do “Programa Silvio San-
tos”, no SBT. O incidente 
ocorreu em uma boate 
no centro de São Paulo. 
Moreno teve sua conta 
bancária esvaziada, ade-
reços roubados e foi joga-
do, sem camisa, em uma 
rua do bairro Bom retiro.

“Início de ano é um 
período difícil para quem 
trabalha com entreteni-
mento porque a maio-
ria das pessoas estão de 
férias. Eu tinha viajado 
para o exterior e o Rio de 
Janeiro, tinha RS 3.700 
na conta para conseguir 
iniciar o ano. Fui a uma 
balada com meus amigos 
para me divertir e lembro 
de tudo até 1h. Depois 
não lembro de mais nada, 
é um apagão”, Contou.

Moreno que, também 

já foi bailarino do grupo 
Rouge e fez participações 
na Tv Globo, contou como 
se sentiu ao acordar. “O se-
gurança disse que não havia 
nada na chapelaria, aí per-
cebi que tinha algo errado. 
Fui com o taxista na minha 
casa e pedi dinheiro em-
prestado para a vizinha para 
pagar a corrida. E esperei dar 
10h para ir ao banco e con-
seguir sacar dinheiro com 
meu RG, já que estava sem 
o cartão de débito, que foi 
levado junto com a carteira”.

“Ali percebi que tinha sido 
vítima de um golpe e foi as-
sustador. Fui até a delegacia 
e eles disseram que precisa-
riam de provas, que não fa-
riam o registro sem nenhuma 
evidência. Pedi à vizinha o ce-
lular emprestado e falei com 
um amigo pelo Instagram. 
Ele me disse que me viu 
com um homem estranho, 
achou a situação suspeita 
mas como sou de falar com 
todos, não foi incomodar.”

Rock in Rio anuncia Cardi B, 
que vem pela 1ª vez ao Brasil

O Rock in Rio anunciou 
ontem Cardi B. Atra-
ção inédita, a rapper 

americana toca pela primeira 
vez no Brasil no dia 27 de se-
tembro. O DJ brasileiro Alok 
também faz sua estreia no 
festival e abre o Palco Mun-
do na mesma data. Eles to-
cam no mesmo dia de Drake, 
anunciado em fevereiro.

Ivete Sangalo é mais uma 

das atrações anunciadas 
hoje. Veterana do festival, a 
cantora baiana abre o Palco 
Mundo em 29 de setembro, 
no mesmo dia em que tocam 
Goo Goo Dolls, Dave Mat-
thews Band e Bon Jovi.

Cardi B vem ao Brasil no 
auge de sua carreira. Em fe-
vereiro ela fez história no 
Grammy como a primeira 
mulher a levar o gramofone 

de álbum de rap do ano por 
um trabalho solo. O disco 
premiado foi “Invasion of 
Privacy”, lançado há um ano.

A escalação da americana 
ainda traz um reforço de peso 
para representar o rap no Rock 
in Rio, que também terá o ca-
nadense Drake, outro artista 
que vem pela primeira vez ao 
Brasil para tocar no festival.

Além de levar o prêmio 

mais importante da música 
neste ano, Cardi B foi a pri-
meira mulher a emplacar 5 
singles no top 10 da Billbo-
ard com “Finesse” (primei-
ra parceria dela com Bruno 
Mars), “No Limit” (com G-
-Eazy), “Motorsport” (com 
Migos e Nicki Minaj), “Bar-
tier Cardi” e “Bodak Yellow”, 
hit que alçou ela à fama in-
ternacional em 2017.
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