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Água desperdiçada no país 
equivale a quase 7 Cantareiras
O volume de água que é perdida no sistema de abastecimento vem crescendo no Brasil e chega a mais de 6,5 bilhões de 
metros cúbicos (m³) por ano, segundo estudo divulgado ontem pelo Instituto Trata Brasil e a consultoria GO Associados. p3
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embarca para 
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Brasil é o país 
mais ansioso 
do mundo p2
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discursos 
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Americano ganha R$ 1,3 bilhões na loteria 
com números de biscoito da sorte
Um americano de 66 anos resgatou o prêmio de US$ 344,6 milhões 
(cerca de R$ 1,3 bi) que ganhou na loteria e revelou seu segredo. p4
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João de Deus permanece internado 
mesmo após decisão do STJ

Mesmo após negativa do 
habeas corpus por parte do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), divulgada na tarde des-
ta terça-feira, o médium João 
Teixeira de Farias, mais co-
nhecido como João de Deus, 
continua internado no Insti-
tuto de Neurologia. Ele deve 
retornar ao Complexo Prisio-
nal de Aparecida de Goiânia 
ontem. Contudo, ainda não 
há precisão de quando será 
feita a transferência.

Por meio de nota, o Insti-
tuto de Neurologia informou 
que um laudo foi encami-
nhado à Justiça. No docu-
mento consta que o médium 

está em condições ter alta da 
unidade, mas que necessita 
de acompanhamento home 
care (cuidados em casa). De 
acordo com a unidade, a 
oferta ou não deste serviço 
deve ser definida pela Justi-
ça e pela Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária 
(DGAP). Já a DGAP informou 
ainda não foi notificada

O Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO) ale-
gou que o comunicado da de-
cisão do STJ já chegou ao ór-
gão e foi encaminhado para 
o departamento responsável 
por encaminhar o médium à 
Comarca de Abadiânia.
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Goiânia receberá mais estações 
de bicicletas compartilhadas

A Prefeitura de Goiânia 
anunciou que neste 
domingo mais quatro 

estações de bicicletas com-
partilhadas serão implan-
tadas em Goiânia. A inau-
guração será às 9 horas no 
Parque Flamboyant e conta-
rá com a presença do prefei-
to Iris Rezende e de todo o 
secretariado municipal.

O projeto da Prefeitura de 
Goiânia, patrocinado pela Uni-
med, e operacionalizado pela 
Serttel, teve início em 2016 e 

passa a contar com 20 estações, 
com 200 bicicletas ao todo. As 
novas estações do GyndeBike 
serão implantadas no Parque 
Flamboyant (uma adulto e uma 
infantil), Praça do Sol (uma in-
fantil) e Instituto Federal de 
Goiás- IFG (uma adulto).

O secretário da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade (SMT), 
Fernando Santana, explica 
que a iniciativa da Prefeitu-
ra de Goiânia visa promover 
a mobilidade, incentivando 

o uso de meios alternativos 
para deslocamentos, e ge-
rando impactos sociais, am-
bientais e econômicos.

“A bicicleta é um veículo 
que contribui para a dimi-
nuição de engarrafamentos, 
da poluição sonora e do ar, e 
que promove melhor quali-
dade de vida, além da saúde 
física e mental dos usuários”, 
diz o gestor da SMT.

Ainda segundo Fernando 
Santana, a malha cicloviária 
de Goiânia passa por uma 

ampla revitalização neste 
primeiro semestre de 2019. 
De acordo com ele, 80% do 
trabalho já estão concluídos 
de forma a permitir o com-
partilhamento do trânsito 
entre veículos e ciclistas com 
mais qualidade e segurança.

 
Ciclismo
Goiânia tem condições ide-

ais para a prática do ciclismo 
com sua geografia plana e já 
ocupa a sétima posição entre 
as capitais com maior malha 

cicloviária, tendo 100 km de 
ciclovias, ciclofaixas e ciclorro-
tas. A extensão é proporcional-
mente maior que a de São Pau-
lo, com 490 km, considerando 
a população das duas capitais.

Para Fernando Santana, os 
centros urbanos brasileiros 
são projetados principalmen-
te para os carros. “Mudar 
isso e promover a integração 
entre os meios de transpor-
te é um desafio que exige o 
envolvimento de todos os 
setores da sociedade”, diz.

Dias Neto

Brasil é o país 
mais ansioso 
do mundo, 
segundo OMS

O Brasil sofre uma 
epidemia de ansiedade. 
Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS), o País tem o 
maior número de pessoas 
ansiosas do mundo: 18,6 
milhões de brasileiros 
(9,3% da população) con-
vivem com o transtorno. 
O tabu em relação ao uso 
de medicamentos, entre-
tanto, ainda permanece.

Daniel Martins de Bar-
ros, psiquiatra do Instituto 
de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, 
confirma. “As duas frases 
que eu mais ouço na clínica 
são ‘eu não queria tomar 
remédio’, na primeira con-
sulta, e ‘eu não queria parar 
de tomar os remédios’, na 
consulta seguinte. A gente 
tem muita resistência por-
que existem muitos mitos: 
ficar viciado, bobo, impo-
tente, engordar”.

Barros explica que 
todo remédio pode ter 
efeitos colaterais e eles 
serão receitados quan-
do existir uma relação 
de custo-benefício a fa-
vor do paciente. “Tudo é 
assim na medicina e na 
vida”, diz. Neury Botega, 
psiquiatra da Faculdade 
de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), afir-
ma que há 30 anos os mé-
dicos dispunham de re-
cursos inadequados para 
tratar a ansiedade. “Ou 
usávamos drogas bem 
pesadas, como barbitúri-
cos, ou as que existem até 
hoje, como as faixas pre-
tas, os benzodiazepínicos. 
Por isso, nós vimos várias 
tias, avós, viciadas em re-
médios e essa é uma das 
imagens gravadas quando 
pensamos em tratamen-
tos psiquiátricos”.

A partir de 1990, a fluo-
xetina, mais conhecida co-
mercialmente como Prozac, 
torna-se popular. Para Bote-
ga, isso muda totalmente o 
paradigma do tratamento 
da ansiedade. “Hoje, para 
tratá-la, na maioria das ve-
zes usamos medicamentos 
que aumentam a ativi-
dade de um neurotrans-
missor chamado seroto-
nina. É o nosso Bombril: 
mil e uma utilidades”.

Homem é preso com cigarros e agrotóxicos 
contrabandeados na BR-060, em Jataí

Um homem de 40 
anos foi preso, na manhã 
de ontem, com mais de 2 
mil pacotes de cigarro e 
diversos defensivos agrí-
colas contrabandeados 
na BR-060, em Jataí. De 
acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), a 
carga veio do Paraguai.

Ainda de acordo com a 
corporação, agentes per-
ceberam que o homem 
conduzia um Fiat Fiorino 
de forma irregular. O o 
condutor desobedeceu 
de parada e fugiu por uma 
estrada vicinal, mas foi al-
cançado pelos policiais.

Foram encontrados cer-
ca de 2,5 mil pacotes de 
cigarros, dezenas de sacos 
de agrotóxicos proibidos no 
Brasil e R$ 2 mil em espécie. 
Ao policiais, o homem ale-
gou que pegou o veículo em 

Campo Grande (MS) e que a 
carga seria entregue em Goi-
ânia. Ele receberia R$ 1 mil 
pelo transporte. A carga e o 
motorista foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia 
Federal em Jataí.

Reprodução
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Água desperdiçada no país equivale 
a quase sete Sistema Cantareira
O volume de água que 

é perdida no sistema 
de abastecimento 

vem crescendo no Brasil e 
chega a mais de 6,5 bilhões 
de metros cúbicos (m³) por 
ano, segundo estudo divulga-
do ontem pelo Instituto Trata 
Brasil e a consultoria GO As-
sociados. A quantidade de 
água é equivalente a quase 
sete vezes o volume útil do 
Sistema Cantareira, principal 
manancial que abastece a 
Grande São Paulo. Em ter-
mos percentuais, significa 
que 38,3% da água tratada foi 
desperdiçada antes de che-
gar aos destinatários finais.

Em algumas partes do 
país, o problema é ainda 
mais crítico. O percentual de 
perdas na Região Norte che-
ga a 55,14%. Em Roraima, a 
cada 100 litros fornecidos 
pelas companhias de abas-
tecimento, apenas 25 litros 
chegam aos clientes. No 
Amazonas, o percentual de 
perdas é de 69% e no Ama-
pá, de 66%. No Nordeste, 
46,25% da água é desperdi-
çada. No Maranhão, o per-
centual chega a 60% e em 
Pernambuco, a 52%. Em São 
Paulo e no Paraná, é de 35%.

Para efeitos de compara-
ção, o estudo destaca que na 
Dinamarca o índice de perdas 
é de 6,9%; nos Estados Uni-
dos, de 10,3%, e na Coreia 
do Sul, de 16,3%. O Brasil 
apresenta resultados piores 
do que outros países latino-
-americanos, como o Mé-

xico, que desperdiça 24,1% 
da água tratada, o Equador, 
31,1%, e o Peru, 35,6%.

Prejuízo crescente
As perdas de água também 

vêm tendo um ligeiro cresci-
mento nos últimos anos. Os 
dados de 2015 apontavam 

para um índice de 36,7%, em 
2016 ficou em 38,1% e em 
2017, últimos números dis-
poníveis e que embasam 
a pesquisa do Trata Brasil, 
chegou a 38,3%. Em valores, 
o total perdido pelas com-
panhias distribuidoras fica 
em R$ 11,4 bilhões ao ano.

Alguns estados e regiões, 
no entanto, apresentam re-
sultados muito melhores do 
que a média nacional. Em 
Goiás, as perdas ficam em 
26%, e no Rio de Janeiro em 
31%. Em Santos, no litoral 
paulista, o índice de perdas 
é de apenas 14,32%, em 

Limeira, no interior de São 
Paulo, de 18,62%, e em Cam-
po Grande, capital do Mato 
Grosso do Sul, de 19,38%.

Falta de investimento
Para o sócio da GO Associa-

dos Pedro Scazfuca, o cenário 
demonstra um desinteresse 
em fazer investimentos que 
reduzam o desperdício nos 
sistemas de abastecimento. 
“Há uma falta de esforço para 
reduzir as perdas. Não tem 
sido feito o investimento ne-
cessário. A tendência natural 
de um sistema de abasteci-
mento de água é aumentar as 
perdas, porque a estrutura vai 
ficando mais velha, sujeita a 
maior desperdício”, disse.

As cidades que conse-
guem os melhores resulta-
dos são aquelas que, segun-
do o especialista, focam não 
só na melhoria da estrutura 
de distribuição, como tam-
bém no combate a fraudes 
e ligações clandestinas. “As 
perdas comerciais são muito 
representativas para as em-
presas do ponto de vista de 
receita. Reduzir as fraudes, 
melhorar a leitura dos hidrô-
metros, tudo isso contribui 
para a redução de perdas”.

Reprodução

Preso caminhoneiro 
embriagado que 
trafegava em 
zigue-zague na 
BR-060, em Jataí

Mais de 4,3 mil pessoas já se inscreveram 
para corrida de rua de Anápolis

Dobra o número de 
pacientes que procuram 
a UPA de Senador Canedo

Um casal que trafegava, 
na tarde de terça-feira, pela 
BR-060, em Jataí, flagrou um 
caminhoneiro em alta velo-
cidade, conduzindo o veículo 
em zigue-zague. Desconfiados 
de que o homem estaria em 
situação de embriaguez ao vo-
lante, ambos comunicaram o 
fato à Policia Rodoviária Fede-
ral (PRF). O homem foi preso.

Com as imagens, agentes 
alcançaram o caminhoneiro, 
que já tinha invadido a pista 
contrária e também aden-
trado faixas de domínio, de 
modo a oferecer risco aos de-
mais usuários da via. O mo-
torista foi abordado em Jataí, 
onde realizou e foi reprovado 
no teste do bafômetro.

O instrumento captou 0,80 
mg/L no organismo do condu-
tor. Na cabine do caminhão, po-
liciais encontraram uma garrafa 
de conhaque com mais da me-
tade já consumida. O homem, 
que não teve a identidade reve-
lada foi preso e encaminhado à 
Central de Flagrantes da cidade.

A Prefeitura de Se-
nador Canedo informou 
que dobrou o número 
de pessoas que buscam 
atendimento na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) do município. A mé-
dia, que até então era de 
300 atendimentos por dia, 
passou a contar com 600. 
A unidade, como os outros 
Prontos Socorros 24 horas 
da Vila Galvão, São João e 
na Região do Jardim das 
Oliveiras, funcionam em 
regime de portas abertas. 

“Os pacientes são aten-
didos, nenhum procedi-
mento é negado. Porém 
a prioridade é destacada 
na triagem, não importa 
o horário de chegada, sim 
a necessidade do atendi-
mento”, explica Kátia Pe-
reira, diretora da UPA. 

O principal motivo para 
o aumento da demanda 
é a vinda de pacientes de 
outros municípios. “Mui-
tas unidades de saúde, 

principalmente da Região 
Leste, foram fechadas, nis-
so a busca pela UPA tem 
aumentado, não só pelo 
público que vem de forma 
espontânea, mas também 
transportados pelo Samu 
e Bombeiros”, afirma a res-
ponsável pela principal uni-
dade de urgência e emer-
gência de Senador Canedo.

Junto a isto, a enfer-
meira Kátia Pereira infor-
ma o quantitativo cada 
vez maior de consultas 
eletivas. “Cerca de 80 a 
90% dos casos, em muitos 
horários, são pessoas que 
vão à UPA e Pronto Socor-
ro em atendimentos que 
não são de emergência e 
urgência. Infelizmente há 
casos de quem está lá em 
busca de atestado, e este 
casos não são prioriza-
dos, podendo atrapalhar 
procedimentos de ur-
gência, como os trazidos 
pelos Bombeiros, Samu e 
outros”, enfatiza.

Faltando ainda 25 dias 
para a 3ª etapa do Circui-
to Anapolino de Corrida 
de Rua, mais de 4,3 mil 
competidores já se ins-
creveram na prova, o que 
representa 86% do limite 
máximo de 5 mil vagas. A 
competição será realizada 
no dia 30 de junho, a par-
tir das 8h, na entrada da 
Ala 2 (antiga Base Aérea). 
A modalidade é o Cross 
Country, na qual a prova 
é disputada em estrada 
de terra. As inscrições po-
dem ser feitas pelo site: 
ticketrun.com.br. 

Para a diretora de Es-
portes da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer 
(Semel), Simone Pereira, 
o interesse da população 
em participar da corri-
da tem aumentado cada 
vez mais, o que é funda-
mental para o sucesso do 
evento. ‘‘Agradecemos a 
sociedade anapolina que 
optou por qualidade de 
vida e aderiu à corrida 
como forma de sair do 
sedentarismo e fazer no-
vos amigos. O sucesso se 

Reprodução

deve aos atletas e é uma re-
compensa pelo empenho da 
organização’’, ressaltou.

 
Social
Este ano, além da preocu-

pação com a saúde da popu-
lação e a assistência social, 
a Secretaria Municipal de 
Esportes se uniu a outras pas-
tas da Prefeitura de Anápolis 
para fortalecer campanhas 
sociais e sustentáveis. “Por 
isso, contamos com a partici-
pação de todos para esta eta-
pa que fará alusão ao dia 12 
de junho, o Dia Mundial con-
tra o Trabalho Infantil”, expli-
ca o prefeito Roberto Naves.

Nos últimos dois anos, o 
prefeito tomou a iniciativa 
de agregar um benefício 
à competição. Cada prova 
transforma os competi-
dores em agentes de pro-
moção social. Isso porque, 
para participar, cada pes-
soa deve doar 1 quilo de 
alimento não perecível no 
dia da entrega do material 
de prova – chip e número 
de peito – e dos kits – sque-
eze, boné, camiseta e saco-
chila personalizados. O que 
é arrecadado é entregue a 
entidades sem fins lucrati-
vos e a famílias em situação 
de vulnerabilidade social.
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YouTube derrubará 
vídeos que glorifiquem 
discursos de ódio

O YouTube passará a 
derrubar vídeos que glo-
rifiquem ou promovam 
discursos de ódio ou vio-
lentos. Dentre os exem-
plos estão aqueles que 
incitam racismo e outros 
tipos de discriminação.

No blog, o YouTube 
afirmou ainda que con-
teúdos que minimizem 
- ou afirmem inexistên-
cia - dos eventos do Ho-
locausto ou o massacre 
de Sandy Hook também 
serão retirados da pla-
taforma. O procedimen-
to será o mesmo com 
vídeos que promovem a 
ideologia nazista.

“Hoje estamos dando 
um novo passo em nossa 
política contra o discurso 
de ódio, proibindo de for-

ma específica os vídeos 
que aleguem que um gru-
po é superior para justificar 
a discriminação, segrega-
ção, ou exclusão baseada 
na idade, gênero, raça, 
casta, religião, ou orienta-
ção sexual”, lê-se no blog 
da rede social. A norma 
já entra em vigor nesta 
quarta e, de acordo com 
a publicação, se ampliará 
nas próximas semanas.

Nos novos filtros são 
parte de uma luta do You-
Tube – e também do Goo-
gle – contra discursos de 
ódio ou violentos. Segun-
do publicado pela agên-
cia AFP, novos conteúdos 
deste tipo têm feito a pla-
taforma receber pedidos 
por uma melhor e mais 
rígida regulamentação.

Reprodução

Americano ganha R$ 1,3 
bilhões na loteria com 
números de biscoito da sorte
Um americano de 66 

anos resgatou nesta 
terça-feira o prêmio 

de US$ 344,6 milhões (cerca 
de R$ 1,3 bi) que ganhou na 
loteria e revelou que esco-
lheu os números premiados 
a partir de um biscoito da 
sorte que ganhou da neta.

Em entrevista à uma afi-
liada da rede de TV CBS, o 
aposentado Charles W. Ja-
ckson Jr. contou que achou 
inicialmente ter ganhado 
US$ 50 mil (R$ 193 mil) e só 
quando reviu percebeu que 
o prêmio era muito maior. 
Por ter escolhido receber o 
montante à vista, ele levou 
para casa US$ 223 milhões 
(cerca de R$ 860 milhões).

Jackson Jr. contou ainda 
que dará US$ 1 milhão a seu 
irmão e ajudará alguns ins-
tituições de caridade. Já em 
relação ao seu estilo de vida, 
ele contou aos repórteres 
que espera não mudar seu 
jeito de ser: “Vou continuar 
a usar jeans. Talvez alguns 
mais novos”, brincou.
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Arte

Beleza

Arraiá

Saúde

Encontro 

Água Inspiração Vitrine
Os empresários Filipe e Johana Câmara 
recebem arquitetos, designers, par-
ceiros, imprensa e amigos no próximo 
sábado (08) para celebrar o primeiro 
ano da Urban Arts na capital goiana. 
A ocasião contará com buffet do chef 
Pedro Ernesto e drinks feitos exclusiva-
mente pela Fritas Kahlo. O DJ Thiago 
Jesus embala o bruch de aniversário.

A empresária Rayana Pimentel, 
representando a marca “Abelha Rai-
nha”, receberá convidados na noite 
desta segunda-feira (10), a partir das 
19h em evento de lançamento do 
novo posicionamento do empreen-
dimento que fará 30 anos de história. 
A ação acontecerá no Restaurante 
Terraço New York, no Setor Marista.

O Rio Quente realizará o Arraiá 
dos Youtubers, no dia 11 de 
junho, com a presença de Enaldi-
nho, Julia Franco, Matheus Pain, 
Biel Valadares, Nícolas Gomes, 
Mary Petrin do Beleza Teen e a 
embaixadora da Aviva, Nathany 
Petrin. Além de participarem da 
quadrilha, os digitais influencers 
realizarão também oficinas.

Mirian Castilho, coordenadora da 
Residência de Dermatologia do Hos-
pital Estadual de Doenças Tropicais 
Dr. Anuar Auad (HDT), gerido pelo 
Instituto Sócrates Guanaes (ISG), 
voltou ao Brasil depois de participar 
da Preceptoria Canadá 2019, 
programa que aborda a experiência 
canadense no tratamento de psoría-
se na atual paisagem terapêutica. 

A Monkey Goiânia recebe hoje o 
Coletivo Panela Nova para ensaio 
aberto. Três bandas alternativas 
que integram o coletivo se apre-
sentarão a partir das 22h.

A sexóloga Hayanne Machado 
estará participando de um 
bate-papo descontraído, neste 
sábado (8), às 10h, na loja Tria-
gem Jeans, no Setor Marista.

O grupo Nóys é Nóys apresenta 
o show Samba Sem Preconceito, 
neste sábado (8), às 13h30, no 
Tainakan Bar, no Setor Bueno.

A ex-BBB, Hariany Almeida, tem 
um encontro marcado com seus 
fãs e admiradores, amanhã, a 
partir das 20h, no Passeio das 
Águas Shopping. A goiana baterá 
um papo sobre fama, planos 
de carreira, mudança de vida e 
muito mais. A ação é gratuita, 
mas quem quiser tirar fotos com 
ex-sister, basta doar um quilo de 
alimento não perecível e retirar a 
liberação em um balcão montado 
em frente à Renner a partir das 
10h, no dia do evento. Serão 
disponibilizadas 300 pulseiras.

Na semana do Meio Ambiente, o 
Flamboyant Shopping abre seu Clu-
be Kids para brincadeiras educativas 
sobre consumo consciente de água 
e preservação do meio ambiente, 
em evento promovido pela Sanea-
go.  A ação acontece até 9 de junho.

A Downtown Eventos será inau-
gurada nos dias 24 e 25 de junho, 
resgatando um pouco da história 
e charme do centro da capital de 
Goiás, local da casa, além de tra-
zer uma arquitetura inspirada nos 
velhos galpões da Big Apple.

O filósofo e escritor Luiz Felipe 
Pondé, um dos mais importantes 
pensadores brasileiros, irá ministrar 
a palestra “Os desafios da mudança”, 
na Vitrine do Conhecimento no dia 
26 de junho, às 19h30, no Deck Sul 1, 
no Flamboyant Shopping Center. 

O Major Macedo Jr. e o Coronel Murilo Marcos do Comando de Opera-
ções Especiais, receberam das mãos de Marcos Maracanã e Bill Guerra 
um quadro de presente doado pela artista plástica Andréia Nunes

A digital influencer Layla Moteiro (esquerda) e a apresentadora Quezia 
Ramos (direita) prestigiaram a empresária e estilista Elizangela Tome 
(centro) durante a inauguração da loja de moda feminina Vicencia

A médica dermatologista Cláudia Arantes 
recebeu o carinho do produtor de moda 
Rudolfo di Carvalho, após a sua palestra 
no evento Life Care Viver Mais e Melhor, 
realizado no Shopping Bougainville

As influenciadoras Natália Limiro e Cau 
Pampolini participaram do lançamento da 
linha Match Liga dos Coloridos, no salão 
One Beauté Flamboyant 

ZONA FRANCA
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------------------------------- 
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
-------------------------------   
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 fl ex 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$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex 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
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 fl ex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
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
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

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

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

------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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Câmara aprova em 1º 
turno PEC que muda 
tramitação de MPs

Sem nenhum voto 
contrário, a Câmara apro-
vou nesta quarta-feira 
(5/6), em primeiro turno, 
a Proposta de Emenda 
à Constituição 70/2011 
que altera a tramitação 
das medidas provisórias 
no Congresso e pode fa-
zer com as MPs percam 
sua validade mais rapida-
mente. Foram 394 votos 
a favor e uma abstenção.

Os deputados fecha-
ram um acordo para que-
brar o prazo de insters-
tício e votar o segundo 
turno em seguida. Com 
as mudanças, o governo 
terá que agilizar sua ar-
ticulação no Parlamento 
porque as MPs poderão 
perder a validade caso 
não sejam analisadas em 
cada uma das etapas.

A proposta estabelece 
que a comissão mista terá 
40 dias para analisar a MP, 
a Câmara 40 dias, o Sena-
do 30 e, caso o texto seja 
alterado pelos senadores, 
os deputados terão mais 

10 dias para analisar as mu-
danças. Caso a medida não 
seja votada dentro do prazo 
em uma das etapas, ela per-
derá a validade.

Atualmente, uma medi-
da provisória tem prazo de 
60 dias, prorrogáveis pelo 
mesmo período, para ser 
analisada por uma comissão 
mista, pela Câmara e pelo 
Senado. Os senadores, po-
rém, reclamam que os tex-
tos ficam por muito tempo 
nas duas primeiras etapas e, 
quando chega para análise 
deles, não há mais tempo 
para que eles façam altera-
ções, os tornando apenas 
“carimbadores” das decisões 
tomadas pelos deputados.

As MPs passarão a travar 
a pauta do Plenário da Câ-
mara ou do Senado nos dez 
dias anteriores ao seu venci-
mento. No caso de ela voltar 
para reanálise dos deputa-
dos, a MP já trancará auto-
maticamente e terá prefe-
rência sobre outras medidas 
que eventualmente estejam 
na lista para serem votadas.

Bolsonaro embarca 
hoje para primeira 
visita oficial à Argentina 

O presidente Jair Bolso-
naro embarca hoje, 
para Buenos Aires, na 

Argentina, em sua primeira 
visita oficial ao país. O pre-
sidente argentino Maurício 
Macri foi o primeiro a visitar 
Bolsonaro após a posse presi-
dencial, em janeiro deste ano.

A previsão é que Bolso-
naro chegue a Buenos Aires 
por volta das 10h. Em segui-
da, ele irá para a praça San 
Martín para uma cerimônia 
de recepção. Depois, segue 
até a Casa Rosada, sede do 
governo argentino, para 
uma reunião privada com 
Macri, que será seguida de 
uma reunião ampliada com 
outros ministros brasileiros e 
seus pares argentinos.

Farão parte da comitiva 

presidencial o chanceler Er-
nesto Araújo, os ministros 
da Defesa, Fernando Aze-
vedo, da Economia, Paulo 
Guedes, da Agricultura, Te-
reza Cristina, do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), Augusto Heleno, e da 
Ciência e Tecnologia, Mar-
cos Pontes. Segundo a agen-
da divulgada pelo Itamaraty, 
Bolsonaro e Macri devem 
fazer uma declaração con-
junta à imprensa às 12h40.

No início da tarde, al-
moçarão juntos no Museu 
Bicentenário. Como parte 
da visita oficial, Bolsonaro 
também participa de reu-
nião com a cúpula do Con-
gresso da Nação Argentina 
e, depois, tem encontro com 
o presidente da Corte Supre-

ma de Justiça da Argentina.
Está planejado, ainda, 

que ele vá até a Embaixada 
do Brasil no país, onde par-
ticipará do encerramento do 
Seminário de Indústria de De-
fesa. No final da tarde, Bolso-
naro retorna ao hotel onde 
ficará hospedado e terá um 
encontro com empresários 
argentinos, cujos nomes não 
foram divulgados. Ele fará a 
transmissão ao vivo que faz 
todas as quintas-feiras para 
redes sociais e seguirá para 
um jantar privado.

O presidente deixa a Ar-
gentina na manhã de sexta-
-feira, 7, e segue para o Rio de 
Janeiro. Na véspera da visita 
de Bolsonaro, movimentos 
sociais, sindicais e políticos da 
Argentina organizam protestos 

contra o presidente brasileiro. 
Entre os grupos que convoca-
ram o protesto estão duas alas 
da Central de Trabalhadores da 
Argentina, a Federação Ar-
gentina LGBT a Mesa Nacio-
nal pela Igualdade e Contra 
Discriminação e a platafor-
ma “Ni Una Menos” contra a 
violência às mulheres.

A manifestação está mar-
cada para ocorrer durante a 
tarde na Praça de Maio, na 
região central da capital do 
país, onde fica a Casa Rosa-
da. Os manifestantes tam-
bém prometem protestar 
em defesa da soberania e 
da solidariedade latino-ame-
ricana, criticando especial-
mente as políticas neolibe-
rais de Bolsonaro e de Macri, 
segundo a convocatória.
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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
-------------------------------
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
-------------------------------

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

------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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‘Punky, a levada 
da breca’ ganhará 
sequência

“A menina que ilumi-
na toda vez que a gente 
vê. Ainda tenho muito 
que aprender com você”. 
Toda pessoa que foi crian-
ça ou adolescente no fim 
dos anos 1980, ao ouvir 
essa canção, se lembra de 
Punky, a levada da breca.

A história retratava a 
vida de Punky Brewster, 
que é adotada por um se-
nhor de meia idade, Hen-
ry, e que tem um cãozinho 
chamado Pinky. A Univer-
sal anuncia que está pro-
duzindo uma sequência da 
série e Soleil Moon Frye, 

atriz que foi intérprete da pro-
tagonista, estará de volta.

Na releitura, ela será a 
mãe solo de três crianças. 
Durante a trama, ela deve 
encontrar uma jovenzinha 
que a fará lembrar de si na 
infância. Frye, que é a pro-
dutora-executiva, conta com 
a ajuda de David Duclon, 
criador da série original.

Ainda não há previsão de 
lançamento. Punky, a levada 
da breca fez tanto sucesso 
na época que ganhou uma 
versão em desenho anima-
do, a exemplo de Chaves, de 
Roberto Gomes Bolaños.

Kelly Key diz ter 
fetiche de mandar 
nudes para amigas

Em vídeo publicado no 
YouTube, a cantora Kelly 
Key afirmou que manda 

nudes para as amigas. Segun-
do ela, o compartilhamento 
das tais fotos íntimas é um 
“fetiche”. Revelação foi feita ao 
marido da artista, Mico Freitas.

De acordo com a cantora, 
mandar este tipo de fotos é co-
mum entre amigas. “A gente está 
direto vendo peito e bunda da 
outra”, revelou. “Eu tenho uma re-
lação estranha com nudes. Acho 
que pode ser engraçado. Tenho 
que me tratar”, completou.

Kelly Key narrou, inclusive, 
uma situação em que ficou 
feliz ao receber a fotografia 
íntima de uma amiga. “Foi 
em um caso de extrema ca-
rência e distância”, contou. 
“Meu marido é gostoso e 
maravilhoso, eu sei”, brincou.

Tentando explicar melhor 
a relação que tem estas fo-
tos, a cantora disse que não 
é muito visual e que gosta de 
contato físico. “Para eu me 
sentir e dar valor a um nude, 
tem que ser pessoalmente e 
pelo toque”, sublinhou.
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