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Bolsonaro chega a Israel em 
busca de parcerias em defesa
O presidente chegou a Israel, para viagem oficial de três dias. Ele foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em uma 
cerimônia de recepção no aeroporto, Bolsonaro afirmou que a visita visa discutir parcerias entre as duas nações em diversas áreas. p3

301 novas 
espécies são 
descobertas

em 4 anos na 
Amazônia p4

Trio é suspeito 
de assaltar 
joalheria p2

Onze presos 
fogem em 
Uruaçu p2

Marquinhos, ator das pegadinhas do 
João Kléber Show,morre aos 70 anos
Em 2018, enquanto trabalhava no programa, ele se sentiu mal e foi levado 
ao hospital. Exames identificaram uma massa escura em sua cabeça. p8
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Como Treinar 
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Pedido de isenção da inscrição 
do Enem começa hoje
Estudantes que que-

rem fazer o Exame Na-
cional do Ensino Mé-

dio (Enem) podem solicitar, 
a partir de hoje a isenção da 
taxa de inscrição. Para não 
pagar a taxa, os candidatos 
devem atender os critérios 
de isenção. O pedido é feito 
pela Página do Participante, 
na internet. A taxa do exa-
me este ano é R$ 85.

Podem solicitar a isen-
ção da taxa os estudantes 
que estão cursando a últi-
ma série do ensino médio, 
em 2019, em escola da rede 
pública; aqueles que cursa-
ram todo o ensino médio 
em escola da rede pública 
ou como bolsista integral na 
rede privada, com renda, por 
pessoa, igual ou menor que 
um salário mínimo e meio, 
que em valores de 2019, 
equivale a R$ 1.497.

São também isentos os 
participantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica, ou seja, membros de 
família de baixa renda com 
Número de Identificação So-
cial (NIS), único e válido, com 
renda familiar por pessoa de 
até meio salário mínimo, ou 
R$ R$ 499, ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos, ou R$ 2.994.

 
Prazos
O pedido de isenção pode-

rá ser feito, conforme o edital 
do exame, a partir das 10h, 
no horário de Brasília, do dia 
1º de abril até as 23h59 do 
dia 10 de abril. No mesmo 

período, os estudantes isen-
tos no ano ano passado que 
faltaram ao exame, podem 
apresentar justificativa e so-
licitar novamente a isenção.

No dia 17 de abril, o Inep 
vai divulgar a lista, também 
no portal do Enem, daqueles 
cujo pedido foi aprovado. 

Os participantes que fo-
rem reprovados poderão 
entrar com recurso, no perí-
odo de 22 a 26 de abril, na 
Página do Participante. O 

resultado do recurso será di-
vulgado, no mesmo endere-
ço, a partir do dia 2 de maio.

 
Enem 2019
As inscrições para o Enem 

deverão ser feitas no perí-
odo de 6 a 17 de maio. Os 
participantes que tiveram ou 
não a isenção aprovada tam-
bém devem fazer a inscrição 
para participar do exame. 

O Enem será aplicado nos 
dias 3 e 10 de novembro. No 

primeiro dia de prova, os par-
ticipantes responderão a ques-
tões de linguagens e ciências 
humanas e farão a prova de 
redação. Para isso, terão 5h30.

No segundo dia, os estu-
dantes terão 5h para resol-
ver as provas de ciências da 
natureza e matemática.

Os gabaritos das provas 
objetivas serão divulgados 
no Portal do Inep e no aplica-
tivo oficial do Enem até o dia 
13 de novembro. O resulta-

do será divulgado, conforme 
o edital, em data a ser divul-
gada posteriormente.

 As notas do Enem podem 
ser usadas para ingressar em 
instituição pública pelo Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu), 
para obter bolsas de estudo 
em instituições particulares 
de ensino superio pelo Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) e para obter financia-
mento pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).
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MP investiga 
rompimento 
de barragens 
em Rondônia

O Ministério Público de 
Rondônia abriu um inqué-
rito para investigar o rom-
pimento de duas barragens 
no distrito de Oriente Novo, 
município de Machadinho 
D’Oeste (cerca de 300 km 
a leste da capital Porto 
Velho). De acordo com o 
governo estadual, não há 
feridos ou mortos em de-
corrência do colapso das 
estruturas, mas cerca de 50 
famílias ficaram isoladas.

As causas do rompi-
mento ainda não são co-
nhecidas. Segundo o secre-
tário de Desenvolvimento 
Ambiental de Rondônia, 
Elias Rezende de Oliveira, a 
região atingida teve fortes 
chuvas na sexta-feira (29), 
e o terreno no local é aci-
dentado. A enxurrada pro-
vocada pelos rompimentos 
danificou sete pontes no 
município. De acordo com a 
“GloboNews”, um dos aces-
sos foi restaurado ontem.

O inquérito foi aberto 
ontem pela promotora de 
Justiça Marlúcia Chianca de 
Morais. O objetivo é apurar 
as responsabilidades e os 
danos ambientais causa-
dos. As barragens ficavam 
próximas a um córrego que 
deságua no rio Machado 
(ou rio Ji-Paraná), um dos 
principais de Rondônia e 
afluente do rio Madeira.

A promotora pediu medi-
das urgentes à Secretaria de 
Desenvolvimento Ambien-
tal, ao Ibama e à Polícia Am-
biental, incluindo a identifi-
cação das vítimas. De acordo 
com o Ministério Público, a 
avaliação preliminar dos ór-
gãos ambientais constatou 
danos à fauna e à flora local.

Segundo o secretário Elias 
Oliveira, há na região uma 
barragem da mineradora 
Metalmig, que trabalha com 
cassiterita, e outra de água 
para consumo animal. O 
secretário relatou que a bar-
ragem de rejeitos de mine-
ração continha basicamente 
areia e argila e que, após um 
sobrevoo da região afetada, 
não foi possível identificar 
visualmente a presença de 
minério. Ontem, ele disse 
que era prematuro apontar 
a presença de metal pesado. 
No entanto, testes estão sen-
do feitos para verificar se 
há material tóxico.

Onze presos fogem da 
unidade prisional de Uruaçu

Trio é preso suspeito de assaltar 
joalheria em Senador Canedo

11 presos da Unidade Pri-
sional (UP) de Uruaçu fugi-
ram na manhã de ontem. Se-
gundo a direção da unidade, 
os detentos serraram a grade 
da cela e pularam o muro do 
local.  A assessoria de im-
prensa da Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária 
(DGAP) informou que já está 
trabalhando para recapturar 
os fugitivos e, em conjunto 
com as forças policiais, realiza 
na região a busca pelos fora-

gidos. Internamente já foram 
instaurados procedimentos 
administrativos para averi-
guação do fato ocorrido. 

A DGAP divulgou o os no-
mes e as fotos para que a a 
sociedade possa colaborar 
com as informações, por meio 
de denúncias anônimas, que 
podem ser feitas pelo 197 da 
Polícia Civil, pelo 190 da Polí-
cia Militar ou pelo (62) 3201-
1212 da Ouvidoria da Secretá-
ria de Segurança Pública.

Três homens foram 
presos por assaltar uma 
joalheria, na tarde desse 

sábado, em Senador Canedo, 
Região Metropolitana da Ca-
pital. O prejuízo foi de R$ 80 
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mil reais, segundo a empresa.
Um dos suspeitos de 39 

anos foi localizado na Rua 
116, no Parque Industrial. 
Com ele, foi encontrada par-
te das joias e relógios rou-
bados. Já os outros dois que 
estavam usando as joias e os 
relógios foram localizados 
no Residencial Dona Lindu.

Os outros objetos fo-
ram encontrados dentro 
de uma mochila em um 
matagal, próximo à esta-
ção ferroviária, no Jardim 
Flamboyant. Todas as joias 
roubadas foram recupera-
das e os suspeitos foram 
levados para a delegacia.
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Porta-voz diz que 
governo não comenta mais 
comemoração de 31/3

O porta-voz da Presi-
dência da República, Otávio 
Santana do Rêgo Barros, 
desconversou sobre a data 
de 31 de março de 1964, 
mencionada por uns como 
um golpe e por outros como 
uma revolução, quando 
questionado sobre se hou-
ve comemoração dentro 
do governo de Jair Bolso-
naro. “Já falamos no último 
briefing que a Presidência 
não comenta mais (esse as-
sunto)”, disse durante en-
trevista coletiva realizada 
no King David Hotel, onde 
está hospedada a comitiva 
presidencial em Israel.

O porta-voz falou com 
os jornalistas após a rea-
lização de um jantar que 
ocorreu na residência 
oficial do primeiro-minis-
tro de Israel, Binyamin 
Netanyahu. “O primeiro-
-ministro e a esposa rece-
beram o presidente Jair 
Bolsonaro, o senador Flá-
vio Bolsonaro e o chance-
ler Ernesto Araújo em sua 
própria casa”, descreveu.

Os assuntos do encon-
tro, segundo ele, envolve-
ram a visita ao país, mas, 
principalmente, temas de 
família. Rêgo Barros infor-

mou que Bolsonaro recebeu 
duas camisas do anfitrião, mas 
que não fez retribuições. “O 
presidente recebeu duas cami-
sas, foi um clima amistoso, em 
um ambiente de família. Não 
sei se está previsto fazer a retri-
buição, em princípio sim”, disse.

Sobre a possibilidade de 
a Petrobras fazer exploração 
de óleo e gás offshore, como 
relatou o ministro das Minas 
e Energia de Israel, Yuval Stei-
nitz, o porta-voz disse não ter 
informação, mas que poderia 
aprofundá-la nos próximos 
dias. Disse que todos os minis-
tros da comitiva se colocaram 
como um canal de contato en-
tre o governo e empresas.

Em relação à visita de 
Bolsonaro ao muro das la-
mentações, prevista para 
esta segunda-feira com o 
acompanhamento inédito de 
Netanyahu, em reta final de 
campanha para eleições parla-
mentares no início do próximo 
mês, Rêgo Barros disse que o 
presidente depositará seus de-
sejos e orações no local. “Assim 
devemos compreender a ida 
ao Muro das Lamentações. O 
presidente não está avaliando 
essa visita sob nenhum aspec-
to que não apenas o emocio-
nal ou religioso”, considerou.

Bolsonaro chega a Israel 
e defende parcerias em 
segurança e defesa 

O presidente Jair Bol-
sonaro chegou na 
madrugada de on-

tem a Israel, para viagem 
oficial de três dias. Ele foi 
recebido pelo primeiro-mi-
nistro Benjamin Netanyahu. 
Em uma cerimônia de recep-
ção no aeroporto, Bolsonaro 
afirmou que a visita visa dis-
cutir parcerias entre as duas 
nações em diversas áreas.

“O ministro de Ciência e 
Tecnologia, Marcos Pontes, 

voltou de Israel entusias-
mado com as possibilidades 
de acordos e parcerias. A 
cooperação nas áreas de se-
gurança e defesa interessa 
muito ao Brasil”, disse. 

Bolsonaro se referiu à 
missão da equipe do Minis-
tério da Ciência e Tecnolo-
gia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC) ao país, em 
janeiro. O grupo, coman-
dado pelo titular da pasta, 
Marcos Pontes, realizou 

reuniões e conheceu proje-
tos em inovações como reu-
so e dessalinização de água.

Antes da partida para Is-
rael, Bolsonaro adiantou que 
esse é um dos focos no de-
bate das possíveis parcerias, 
bem como técnicas de agri-
cultura e irrigação adotadas 
lá. A intenção, acrescentou o 
presidente, é estabelecer pro-
gramas de cooperação que 
permitam a ida de estudantes 
brasileiros para capacitação 

nessas áreas de conhecimen-
to. “Juntas, nossas nações po-
dem alcançar grandes feitos. 
Temos que explorar esse po-
tencial e é isso que queremos 
fazer nessa visita”, afirmou.

Na cerimônia de recep-
ção hoje, o mandatário 
brasileiro afirmou que os 
dois governos pretendem 
“aproximar nossos povos, 
nossos militares, nossos 
estudantes, nossos empre-
sários e nossos turistas”.

Reprodução
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301 novas espécies são descobertas 
em 4 anos na floresta Amazônica

Era o penúltimo dia de 
uma expedição de 15 
dias pela região entre 

os Rios Roosevelt, Guariba 
e Aripuanã, na fronteira en-
tre os Estados do Amazonas 
e Mato Grosso, quando um 
grupo de macaquinhos com 
longa cauda avermelhada 
resolveu aparecer para as 
lentes do fotógrafo Adriano 
Gambarini. Era 2013, a espé-
cie tinha sido vista pela pri-
meira vez em 2010, mas fal-
tava um registro fotográfico 
do primata e mais detalhes 
sobre ele. Apelidados de 
zogue-zogue rabo de fogo, 
os animais comiam frutas de 
ingá, embaúba e cacauí.

A expedição, organizada 
pelo WWF-Brasil, havia conse-
guido chegar até eles pela vo-
calização que fazem em cam-
po, especialmente pela manhã 
e na estação chuvosa. Estava 
claro para o grupo - encabeça-
do pelo pesquisador Julio Cé-
sar Dalponte, o primeiro a ver 
o bicho ainda em 2010 - que se 
tratava de uma nova espécie.

A descrição, porém, só vi-
ria em 2014, num trabalho ao 
qual se juntou o pesquisador 

José de Sousa e Silva Júnior, o 
Cazuza, do Museu Paraense 
Emílio Goeldi. Inicialmente 
batizado como Callicebus mil-
toni, foi depois renomeado 
para o gênero Plecturocebus, 
para diferenciar do gênero 
Callicebus, específico para os 
macacos desse tipo que ocor-
rem na Mata Atlântica.

O rabo de fogo foi descrito 
dentro de um mega esforço 
de identificação de espécies 
promovido pelo Goeldi e que 
acrescentou, em apenas qua-
tro anos (de 2014 a 2018), 301 
novas espécies para a ciência. 
O balanço, que será divulga-
do nesta semana, foi passado 
com exclusividade para o jor-
nal O Estado de São Paulo.

A realização de mais es-
tudos de campo, aliados ao 
desenvolvimento de tecno-
logias de informática e de 
análise de laboratório foram 
fundamentais para o rápido 
avanço. Desde o início do sé-
culo, o museu identificou 587 
espécies - mais da metade só 
nos últimos quatro anos. En-
tre os achados, a maior parte 
(183) é de invertebrados - 
com destaque para os arac-

nídeos (141). Há também 20 
peixes, 18 anfíbios, 14 répteis 
e 3 mamíferos, 5 fungos e 58 
plantas. ‘Muitas espécies po-
dem estar desaparecendo 
antes mesmo de serem co-
nhecidas’ “O número impres-
siona, mas a verdade é que 
a Amazônia ainda é muito 
desconhecida, e é importan-
te conhecê-la o mais rápido 
possível, porque a região está 
sofrendo com uma rápida di-
nâmica de desmatamento e 
muitas espécies podem estar 
desaparecendo antes mesmo 
de serem conhecidas”, afirma 
Ana Albernaz, diretora do 
museu.  “Saber isso contri-
bui para políticas públicas 
que possam minimizar as 
perdas, como a criação de 
unidades de conservação.”

Foi quase o que aconte-
ceu com um outro tipo de 
macaco zogue-zogue. A es-
pécie intrigava Cazuza pelo 
menos desde 1995, quando 
ele coletou um exemplar em 
Alta Floresta, no norte de 
Mato Grosso. “Eu percebia 
que era diferente de outros 
animais, mas era sutil, não 
muito convincente”, conta. 
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Mentiras

Homenagem Palestra

Para festa

Teatro
Encontro

Promoção
Heróis

Jogos

Leão Luz
A supervisora de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional do CIEE, 
Juliana Malaquias recomenda que 
jovens invistam em qualificação 
e evitem informações que não 
sejam verdadeiras na hora de pre-
parar um currículo. Esse tipo de 
conduta é facilmente identificado 
pelos recrutadores, na hora da tão 
sonhada vaga de estágio.

A Assembleia Legislativa de Goi-
ás (Alego) realiza sessão solene 
de entrega da Medalha do Mé-
rito Legislativo Pedro Ludovico 
Teixeira, a mais alta honraria 
do Poder Legislativo estadual, a 
Christiano Quinan. Iniciativa do 
deputado Helio de Sousa (PSDB), 
o evento será hoje, às 19h30, no 
Plenário Getulino Artiaga.

A enfermeira Eveline R. O. Melo-
ni, especialista em Dermatologia 
e Desenvolvimentos de Novos 
Negócios, da Coplast, vai minis-
trar amanhã, às 8h30, a palestra 
“Epidermólise Bolhosa: Introdu-
ção e Relato de Caso”, no HDT 
– Hospital Estadual de Doenças 
Tropicais dr. Anuar Auad.

Acontece amanhã a 2ª Edição do 
Bride Food and Drink, expo-
sição de alimentos e bebidas 
destinados a casamentos e 
eventos sociais, organizada pelo 
Casamento Gourmet, leia-se 
chef Tati Mendes e Lozi Eventos, 
sob o comando de Alexandre 
Lozi e Camila Gurgel, no Espaço 
Memoratto.

De hoje até dia 5 de abril estará 
em cartaz no Teatro Goiânia, às 
8h30 e às 14h30, o espetáculo 
“O Descobrimento do Brasil”, 
da Cia Henrique Camargo, 
adaptado e dirigido por Marce-
lo di Castro e com direção geral 
de José Carlos Vitale.

O Hospital Estadual de Urgências 
da Região Noroeste de Goiânia 
Governador Otávio Lage de 
Siqueira (HUGOL), realizou neste 
último sábado (30), o I ENFACE – 
Encontro de Cirurgia e Trauma-
tologia Buco-Maxilo-Facial, que 
contou com a presença de pales-
trantes de renome nacional.

O ator e vocalista da Banda Blitz, 
Evandro Mesquita, será o garoto 
propaganda da campanha promo-
cional do Sicredi – Vem Pro Sicredi 
Poupar e Ganhar. O lançamento 
da promoção acontece hoje e 
vigora até dia 11 de dezembro. 
Serão sorteados 230 prêmios para 
associados e não associados.

Doze personagens de Vinga-
dores: O Ultimato, da Marvel 
Studios, estamparão a edição 
limitada de Coca-Cola Sem Açú-
car até maio, incluindo Homem 
de Ferro, Capitão América, Hulk, 
Thor, Viúva Negra, Gavião Ar-
queiro, Máquina de Combatem 
Homem-Formiga, Capitã Marvel, 
Nebulosa, Rocky e Thanos.

O coronel Wladmir de Lana 
comemora hoje seu aniver-
sário na Adega do Esquina 
Mercatto, a partir das 20h.

Faleceu ontem a jovem Lara, 
23 anos, filha da comandante 
Donizete Alves Pinto, diretora 
do Colégio Militar Hugo de 
Carvalho Ramos.

A apresentadora Lucilene 
Caetano está grávida do se-
gundo filho do lutador Felipe 
Sertanejo. O nome escolhido 
para o bebê foi Davi.

Em menos de um mês ini-
ciam os JUGs em Rio Verde 
(GO). As equipes já começam 
a treinar e a rivalidade entre 
elas está em alta. A UFG e 
a Universo são as grandes 
campeãs do Troféu Eficiência 
da Federação Goiana de Des-
porto Universitário (FGDU), 
que é a somatória da partici-
pação das universidades em 
competições da Federação. 
Uma vence há sete anos 
consecutivos, já a outra tem 
nove títulos.

Até dia 30 de abril, o Núcleo de 
Apoio Contábil e Fiscal da Facul-
dade Estácio de Goiás, estará com 
alunos do curso de Ciências Contá-
beis oferecendo orientação gratuita 
sobre Imposto de Renda 2019.

O McDonald’s participou pela 11ª 
vez da Hora do Planeta e mais 
uma vez reafirma compromisso 
com o meio ambiente. A rede 
apagou por uma hora as luzes 
externas no último sábado.

O cantor Caetano Veloso com a gerente de 
marketing do Flamboyant, Aline Guedes, 
na abertura da temporada 2019 do Flam-
boyant In Concert, no dia 26 de março

O empresário Guilherme Pereira presti-
giou o show do cantor Gabriel Diniz

Bruna Brandão realizou o desejo de fazer uma 
foto com o seu ídolo, o cantor Humberto Gessinger, 
no saguão do Quality Hotel, em Goiânia

ZONA FRANCA

O gastrocirurgião Leonar-
do Porto Sebba, participou 
do IV Simpósio Internacio-
nal de Cirurgia Robótica da 
SOBRACIL, em São Paulo

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS

70

Av. Anhanguera nº 5674, 5º andar, Sls.501/510, Ed. Palácio do Comércio, Fones: (62) 3988-7196/3988-7627

NO ESTADO DE GOIÁS        Goiânia, 30 de março de 2019

“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

O SINDIMÓVEIS-GO preocupado 
com a qualificação do corretor de imóveis, 
estará recebendo sugestões de cursos, 
palestras voltadas ao profissional.

Programação de 
cursos

A partir do mês de abril teremos uma 
vasta programação de cursos, palestras e 
seminários que serão realizados em 
Goiânia e nas cidades do interior do 
Estado, gostaríamos de  contar com a 
sugestão dos companheiros, pois a partir  
da segunda quinzena  de março  o 
sindicato iniciará a  programação de 
cursos .

L e m b r a m o s  q u e  o  s i n d i c a t o 
disponibiliza os seguintes cursos  dentro 
do “ Programa de Quali f icação 
Profissional”: Matemática Financeira 
com a utilização da Calculadora HP-12C, 
Contratos Imobiliários, Locação de 
Imóveis Urbanos e Loteamento, curso de 
documentação imobiliária, financiamento 
imobiliário.

Basta nos enviar através do e-
mail:sindimoveisgoias@gmail.com, 
ou fone/fax: (62) 99137-8709.

Corretores de imóveis,  vem aí 
o xx torneio de futebol  society 

dos corretores de imóveis

 Este é um evento que é real izado pelo 
SINDIMÓVEIS-GO com apoio do sindicato da habitação, 
serviço social do comércio e órgão fiscalizador da 
profissão de corretor de imóveis e faz parte das 
comemorações do “ Dia Nacional do Corretor de 
Imóveis” .

 O objetivo do torneio é promover, através das 
atividades esportivas e sociais , a integração entre os 
corretores, estimulando a prática de atividades esportivas 
de forma sadia, harmônica e estabelecer um elo entre os 
corretores de imóveis-família, contribuindo, assim para o 
bem estar e melhor qualidade de vida das pessoas.

 Esse ano o torneio contará novamente com a 
solidariedade dos atletas. O “futebol do bem”, onde 
serão arrecadados  alimentos  durante o período de 
inscrição  que  beneficiará uma entidade filantrópica.

O diretor social e de esportes do SINDIMÓVEIS , 
Evaldo Euler convida todos os corretores de imóveis e 
equipes que prestigiaram  os torneios da entidade para 
participar do congresso técnico , onde será discutido um 
novo regulamento para o torneio . 

Maiores informações : Luciana Carvalho -Assessoria 
de Imprensa e eventos SINDIMÓVEIS-Goiás – ( 62) 3988-
7196/3988-7627/( 62) 99137-8709

O SINDIMÓVEIS está à disposição, caso tenham interesse em  agendar  a visita  entrar em contato  
através do fone: (62) 3988-7196/3988-7627/(62) 99137-8709

 	 A partir do mês de Abril a diretoria do SINDIMÓVEIS-Goiás , realizará o SINDIMÓVEIS EM AÇÃO. A 
finalidade é  divulgar a entidade, ou seja mostrar para o corretor de imóveis de Goiânia e cidades do interior 
do Estado de Goiás  a importância da associação, os benefícios que o sindicato oferece para o associado e 
ter conhecimento  das reivindicações dos profissionais em suas respectivas regiões.

Sindimóveis em ação



------------------------------- 
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
-------------------------------
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 NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------

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

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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
ARTA 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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-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
------------------------------- 

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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
ARTA 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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Reprodução

Marquinhos, ator 
das pegadinhas do 
João Kléber Show, 
morre aos 70 anos

Marco Antônio Eugê-
nio Martini, o Marqui-
nhos, morreu aos 70 anos 
neste sábado. O ator era 
um dos destaques do 
programa João Kléber 
Show, exibido pela Rede-
TV!. Em 2018, enquanto 
trabalhava no programa, 
ele se sentiu mal e foi 
levado às pressas ao hos-
pital. Ele foi submetido a 
exames, em que médicos 
identificaram uma  massa 
escura em sua cabeça

Marquinhos ficou co-
nhecido por atuações em 
pegadinhas no programa 
dominical. Ele teve com-
plicações após uma ci-
rurgia, o que resultou na 
falência múltipla de ór-
gãos; causa de sua morte. 
A informação foi confir-
mada por Rafael Paladia, 
diretor do programa da 

emissora paulista.
Marco ficou marcado por 

seu bordão ‘o que, o que, 
o que, rapaz’. João Kléber, 
apresentador da atração em 
que Marquinhos trabalhava, 
lamentou sua morte. Nas 
redes sociais o comunicador 
destacou o legado do ator.

“Hoje dizemos adeus a 
uma pessoa maravilhosa 
que encheu nossas vidas de 
magia e alegria. Sua marca 
jamais será apagada, passe o 
tempo que passar, e a sauda-
de para sempre fará parte da 
nossa vida.”, escreveu.

Como Treinar o seu 
Dragão 3 ultrapassa 
US$ 500 milhões

Como Treinar o Seu 
Dragão 3 está fe-
chando a trilogia em 

grande estilo. Neste final de 
semana, a animação cruzou 
a marca de US$ 500 milhões 
nas bilheterias. Internacio-
nalmente, o filme tem o 

grande número de US$ 348 
milhões. Enquanto isso, nos 
Estados Unidos, fica com 
US$ 152 milhões.

“Enquanto Soluço realiza 
o seu sonho de uma utopia 
pacífica com dragões, Ban-
guela descobre um colega 

elusivo e não domado que 
pode afastá-lo do seu amigo. 
Quando o perigo se aproxima 
e o reinado de Soluço como 
chefe do vilarejo é testado, o 
dragão e seu cavaleiro preci-
sam tomar decisões impossí-
vel para salvar suas espécies”, 

diz a sinopse do filme.
Dan DeBlois, que escre-

veu e dirigiu os dois primei-
ros filmes, também assina o 
roteiro e a direção da nova 
sequência. Como Treinar o 
Seu Dragão 3 está em exibi-
ção nos cinemas brasileiros.

Reprodução

Ele teve 
complicações 
após uma 
cirurgia


