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Começa debate sobre 
patinetes em Goiânia
A polêmica envolvendo as patinetes elétricas que recentemente chegaram a Goiânia motivou a realização de uma 
audiência pública promovida pela Comissão Especial de Direito Civil (CEDCivil) e a Comissão de Trânsito da OAB-GO. p2
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Na Argentina Bolsonaro ao lado de 
Macri apoia ideia de moeda única
“É o primeiro passo para um sonho de uma moeda única. Como 
aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui”. p3
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OAB debate sobre a utilização 
de patinetes elétricas em Goiânia
A polêmica envolven-

do as patinetes elé-
tricas que recente-

mente chegaram a Goiânia 
motivou a realização de uma 
audiência pública promovi-
da pela Comissão Especial 
de Direito Civil (CEDCivil) e a 
Comissão de Trânsito da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil Seção Goiás (OAB-GO), na 
próxima quarta-feira (12), 
para debater a regulamenta-
ção dos patinetes elétricos e 
a responsabilidade do muni-
cípio de Goiânia.

De acordo com o presi-
dente da CEDCivil, Clodo-
aldo Moreira dos Santos 
Júnior, o objetivo é reunir 
sugestões que possam com-
por projetos de lei apresen-
tados na capital, tanto na 
Câmara Municipal quando 
na Assembleia Legislativa.

“A ideia é que possamos 
ouvir empresas, usuários, se-
cretários de trânsito, verea-
dores e deputados estaduais 
e pontuar o que poderíamos 
apresentar para a evolução 
desses projetos de lei. É ne-
cessária a regulamentação 
pelo município de Goiânia. 
No que se refere à responsa-
bilidade das empresas, tam-
bém será discutida pelos ad-
vogados, seja patrimonial ou 
civil, envolvendo a utilização 
dos patinetes, além dos direi-
tos dos usuários”, afirmou.

Ainda segundo o advoga-
do e professor, a audiência 
pública surgiu após diversas 
reclamações tanto de usu-
ários dos patinetes como 
de pedestres e condutores. 

“Foi solicitado à Comissão 
de Direito Civil que se mani-
festasse a respeito sobre os 
direitos dos usuários e quais 
seriam as atribuições da em-
presa para a segurança. Os 
usuários alegam que não era 
fornecido capacete, orien-
tação. Também pedestres 
que reclamam muito sobre 
os patinetes transitando em 
ruas, em cima de calçadas, 
com menores utilizando, as-
sim como os motoristas de 
carro reclamam sobre ris-
cos”, destacou.

Para a reunião, que será 
iniciada às 18h45, na sede 
da OAB, localizada no setor 

Marista, foram convidados 
os vereadores Lucas Kitão 
(PSL) e Sargento Novandir 
(Podemos), o deputado Tal-
les Barreto (PSDB), o secre-
tário Municipal de Trânsito 
de Goiânia (SMT), Fernan-
do Santana.

Como um incentivador 
de alternativas sustentáveis 
de mobilidade, o vereador 
Lucas Kitão já confirmou 
presença no evento e res-
saltou a importância de pro-
mover, em seguida, campa-
nhas de conscientização e 
educação de trânsito.

“No caso do patinete, 
que foi uma onda que cres-

ceu com muita rapidez, fal-
tou conscientização da boa 
utilização desses veículos. 
O ideal é fazermos campa-
nhas de conscientização, de 
educação de trânsito não só 
para quem usa patinete, mas 
para pedestres, condutores, 
motociclistas, todos os en-
volvidos no trânsito, além 
de exigências de segurança, 
que vão de capacete até ins-
truções de pilotagem”, disse.

O vereador também re-
força que a responsabilidade 
sobre esses novos modais 
deve ser dividida entre as 
empresas que disponibili-
zam os patinetes, Prefeitu-

ra de Goiânia e Governo de 
Goiás. “Essa responsabilida-
de da educação de trânsito 
tem que ser divida com os 
órgãos de trânsito do Muni-
cípio e Estado e com exigên-
cias de ciclovias, de reservas 
nas faixas de locomoção 
para esses veículos. Também 
é necessário exigir das em-
presas que orientem seus 
usuários tanto na pilotagem 
desses veículos quanto nos 
acessórios de proteção in-
dividual. Isso tudo tem que 
ser feito de agora em dian-
te, muito mais na parte de 
conscientização do que de 
repressão”, concluiu.

Reprodução

Serasa 
Experian 
dá dicas para 
compra do 
presente 
pela internet

Uma das principais 
datas para o comércio, o 
Dia dos Namorados, que 
será comemorado em 
12 de junho, é sempre 
uma data cheia de signi-
ficados. Se aproveitando 
desse clima, criminosos 
tentam de tudo para cap-
tar dados e senhas dos 
consumidores. Por esse 
motivo, a Serasa Experian 
alerta os que irão com-
prar os presentes pela 
internet para os cuidados 
que devem ser tomados.

Uma recente pesquisa 
feita a pedido da Serasa 
Experian pela empresa 
BigData constatou que de 
cada seis e-commerce um 
é classificado como inse-
guro. Apesar disso, o es-
tudo revelou também que 
houve melhora no volume 
de lojas de e-commerce 
que buscaram o certifica-
do de segurança.

Segundo o levanta-
mento dos dados de abril 
deste ano, 83,6% das lo-
jas online já contam com 
o SSL, o que representa 
aproximadamente 750 
mil endereços. Para se 
ter uma ideia, a repre-
sentatividade deste nú-
mero em agosto de 2018 
era 79,9%. Atualmente, 
a internet brasileira tem 
mais de 23 milhões de 
sites, considerando todos 
os segmentos – e-com-
merce, blogs, notícias, 
governo, entre outros O 
número inclui, também, 
os sites inativos.

“É necessário, por isso, 
tomar muito cuidado, 
para não cair em golpes e 
transformar um momen-
to especial numa enorme 
dor de cabeça”, adverte o 
diretor de Certificação Di-
gital da Serasa Experian, 
Maurício Balassiano.

À medida que a data 
vai chegando, começam a 
aparecer as propagandas 
e promoções, e o consu-
midor acaba sendo levado 
pela emoção. Este é, tal-
vez, o ambiente mais pro-
pício para os golpes e ten-
tativas de fraude. “Para 
não se frustrar, convém 
tomar certos cuidados.

Preso suspeito de roubo 
quase diário de Nutella em 
supermercado de Uruaçu

Anvisa pretende regulamentar maconha 
para uso farmacêutico e científico

Um homem de 30 anos foi 
preso, na quinta-feira, após 
ser flagrado furtando potes de 
Nutella em um supermerca-
do localizado no município de 
Uruaçu, região Norte de Goiás. 
Segundo o responsável pelas in-
vestigações, delegado Rafhael 
Barboza, os crimes eram quase 
diários em um só estabeleci-
mento. Só em maio, de acordo 
com registros da Polícia Civil 

(PC), a estimativa é de que o 
homem tenha causado um pre-
juízo de R$ 1 mil ao comércio.

Conforme expõe Barboza, o 
suspeito furtava, quase sempre, 
o mesmo produto: potes do fa-
moso creme de avelã. “Nós mon-
tamos uma operação só para 
capturá-lo. Um policial ficou dis-
farçado dentro do supermercado 
e ontem conseguimos surpreen-
dê-lo e efetuar a prisão”. 

A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária), vai iniciar a 
discussão sobre a libera-
ção do cultivo de maco-
nha no país para fins de 
pesquisa e produção de 
medicamentos, afirmou 
o diretor-presidente da 
agência, William Dib.

“Precisa ficar claro o 
seguinte: não estamos li-
berando a Cannabis, mas 
liberando medicamentos 

à base de Cannabis”, disse. 
“Ah, mas cigarro [de maco-
nha] é bom para cefaleia 
[dor de cabeça].’ Não pode. 
Essa forma de administra-
ção não vai existir. Se quiser 
xampu à base de Cannabis, 
também não terá”, afirmou 
Dib em reportagem para a 
Folha de S.Paulo.

Na próxima semana, o 
órgão discutirá se vai subme-
ter à consulta pública duas 
propostas de resoluções: 

uma que regulará o plantio 
de Cannabis no Brasil para 
pesquisa e produção de 
medicamentos e outra com 
regras para registro e moni-
toramento desses produtos.

Atualmente, o plantio de 
Cannabis é vetado no Brasil, 
mas desde 2006 a lei prevê a 
possibilidade de que a União 
autorize o cultivo “para fins 
medicinais e científicos, em 
local e prazo predetermina-
dos, mediante fiscalização”.
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Iris é condecorado 
por ações em defesa 
do meio ambiente

O prefeito Iris Rezen-
de foi condecorado com 
a comenda Leolidio Di 
Ramos Caiado, direcio-
nada aos cidadãos que 
se destacam na defesa 
e promoção do Meio 
Ambiente. A solenidade 
ocorreu  na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia. 

O vereador Anselmo 
Pereira (PSDB), autor do 
requerimento para reali-
zação da sessão solene, 
afirmou que Iris sempre 
atuou para conciliar o 
crescimento econômi-
co e justiça social com a 
preservação do meio am-
biente. “Em todas as ges-
tões, o prefeito defendeu 
o equilíbrio dos recursos 
naturais e o desenvolvi-
mento sustentável quan-
do ninguém ainda usava 
esses termos”, disse.

Iris lembra que im-
plantou 25 parques e 
executou inúmeros pro-
gramas de preservação 
e recuperação do meio 
ambiente em Goiânia. 

“Sempre compreendi a im-
portância desse tema e tra-
balhei para proteger e criar 
unidades de conservação 
ambiental”, destaca. “Por 
isso, me alegra muito rece-
ber, no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, uma homenagem 
que reconhece o resultado 
desses projetos”, pontuou.

Goiânia é uma das cida-
des mais verdes do Brasil. 
São, ao todo, 43 parques 
espalhados por todas as re-
giões. Mais da metade des-
ses paraísos ecológicos que 
preservam a fauna e flora do 
cerrado foram idealizados 
pelo prefeito Iris Rezende 
ao longo de seus 60 anos de 
vida pública.

Além do prefeito, ou-
tras personalidades foram 
homenageadas na sessão, 
como Clarismino Luiz Perei-
ra Júnior, ex-presidente da 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma), o depu-
tado estadual Virmondes 
Cruvinel e Perseu Matias, 
ex-vereador da capital con-
temporâneo a Iris Rezende.

Bolsonaro diz que 
criação de moeda única 
‘é 1º passo para um sonho’

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou on-
tem que foi dado na 

Argentina o primeiro passo 
em direção a uma moeda 
única no Mercosul. “É o pri-
meiro passo para um sonho 
de uma moeda única. Como 
aconteceu o euro lá atrás, 
pode acontecer o peso 
real aqui”, disse ao deixar 
o hotel onde estava hos-
pedado em Buenos Aires.

Bolsonaro volta nesta ma-
nhã para o Brasil. “Meu forte 
não é economia, mas acre-
ditamos no feeling, na baga-
gem, no conhecimento e no 
patriotismo do Paulo Guedes, 
ministro da Economia, nessa 
questão também”, afirmou.

Questionado sobre a 

possibilidade de o anúncio 
do projeto ser uma mano-
bra eleitoral do governo 
de Mauricio Macri, Bolso-
naro mudou de assunto e 
voltou a falar que ninguém 
quer que a América do Sul 
“flerte com o comunismo, 
o socialismo”. “Infelizmen-
te isso aconteceu na nossa 
querida Venezuela”, disse.

Macri tentará a reeleição 
em outubro contra uma chapa 
formada por Cristina Kirchner, 
candidata à vice, e Alberto 
Fernández. Com a Argentina 
passando por mais uma crise 
econômica, a imagem de Ma-
cri está bastante abalada. O 
anúncio da moeda comum 
pode ser usado para me-
lhorar sua popularidade.

Bolsonaro disse ainda 
que deixava como mensa-
gem final aos argentinos 
um pedido para que Deus 
os ilumine nas eleições de 
outubro, repetindo o que já 
havia dito em duas ocasiões 
na quinta-feira. Em discursos 
ao lado de Macri, o dirigen-
te brasileiro havia mostrado 
seu apoio a Macri.

O presidente disse tam-
bém que tem uma propos-
ta “embrionária” para que 
os países da América do 
Sul se reúnam com o pre-
sidente americano, Donald 
Trump. Ele não citou, po-
rém, quais seriam os obje-
tivos dessa reunião. “Vamos 
agora costurar essa possibi-
lidade dos países da Améri-

ca do Sul, de centro-direita, 
conversar com Trump.”

Bolsonaro parabenizou 
o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) pela decisão 
tomada nesta quinta-feira 
em plenário que permite a 
venda de subsidiárias esta-
tais sem a necessidade de 
aprovação no Congresso.

“As empresas mãe ainda 
terão de passar pelo Parla-
mento. Não deixou de ser 
um avanço. Parabéns. Meus 
cumprimentos ao Supremo 
Tribunal Federal, que agiu 
com patriotismo, contrário à 
política anterior que havia no 
Brasil nessas questões eco-
nômicas. O viés ideológico 
para se fazer negócio vai dei-
xando de existir”, afirmou.

Marcos Corrêa
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Theresa May deixa oficialmente a 
liderança do Partido Conservador
Theresa May deixa ofi-

cialmente ontem a 
liderança do Partido 

Conservador e continuará 
no cargo de primeira-minis-
tra do Reino Unido somen-
te até que um sucessor seja 
eleito, o que deve aconte-
cer até o fim de julho.

As avaliações da mídia e 
de consultorias sobre o fim 
do mandato de May são ex-
tremamente negativas. De-
pois de 2002, May era vista 
como uma espécie de refor-
madora, disposta a livrar os 
conservadores da imagem 
de reacionarismo tacanho 
e de partido fixado no en-
riquecimento dos ricos e na 
manutenção do poder da 
classe alta inglesa.

Quando então assumiu a 
chefia de governo em 2016, 
o discurso de May alimentou 
essa esperança, ao apontar 
injustiças e manifestar o de-
sejo de que o Reino Unido 
seja um país governado para 
o bem de todos.

O que May parece ter 
subestimado inteiramente 
foi o puro poder destrutivo 

do Brexit. Para manter sua 
base de poder no partido, 
ela se curvou desde cedo às 
exigências dos linhas-duras 
antieuropeus. Com isso, a 
premiê britânica esquecia 
que só estava defendendo 
a opinião de uma minoria 
do país e do Parlamento. 
Durante quase dois anos 
ela desperdiçou a oportu-
nidade de explorar as pos-
sibilidades de acordos com 
a oposição trabalhista ou 
com o Partido Nacional Es-
cocês (SNP), só começando 
a fazer isso no segundo tri-
mestre de 2019, quando já 
era tarde demais.

 
Último ato
O triste final é conhe-

cido. Ao fim de seu man-
dato, May teve que re-
conhecer que fracassou. 
A melhor avaliação que 
recebeu foi que tinha “se 
esforçado muito”; nenhu-
ma corajosa reforma so-
cial, nenhuma iniciativa 
legislativa de futuro leva o 
nome dela, e o Brexit fica-
rá para seu sucessor.

Reprodução

Equipe Núcleo Astúcia Reprodução

Reprodução Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Quem será?

Ação

Models

Workshop

Arte
visual

Em Caldas Comedy Club Diversão
Pela primeira vez a marca de 
roupas e acessórios masculinos 
Sérgio K, comandada pelo grande 
estilista homônimo, convidou 
uma personalidade da moda e es-
tilo goiana para uma colaboração 
especial de Dia dos Namorados. 
Inclusive uma camiseta foi desen-
volvida a quatro mãos exclusiva-
mente para a ação.

O Centro de Integração Empresa-
-Escola – CIEE participa hoje de 
mais uma ação em prol da infância 
e juventude em Goiânia. O evento 
gratuito será realizado pelo Fórum 
Goiano de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil e Promoção da 
Aprendizagem (FEPETIAGO) e conta 
com o apoio da instituição.

O Shopping Cerrado, a Escola de 
Modelos Puig e a agência AC Models 
abrem em novo espaço, mais amplo e 
moderno, a Espaço Fashion. A parceria, 
que existe há 1 ano, abriga agência e 
escola de modelos, além de local para 
eventos de moda. A inauguração será 
amanhã, das 14h até as 20h, e conta 
com o lançamento do Miss e Mister 
Goiás 2019 e Miss Teen Goiás.

A Bontempo promove workshop ins-
pirado no romantismo e na intimida-
de do lar, nesta segunda-feira, dia 10, 
na loja Bontempo Goiânia, no Setor 
Marista. Entre os nomes estão Sílvia 
Heringer e Paula Karina (mesa), chef 
Daniella Carvalho (cardápio), Maíra 
Lima (harmonização de vinhos) e 
Nilander (intervenção artística).

O The Night of Trash Death 
se apresenta hoje,às 23h, 
na Monkey Goiânia. Entre 
a atrações, a Dergo e a 
Leech Eclipse.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco 
recebe hoje Maíra Lemos para 
mais um show de soul, rock e 
grooves, às 22h30.

Um dos erros do jogador Ney-
mar foi agir, de modo intempesti-
vo, sem nenhum assessoramen-
to jurídico e de imagem.

A exposição Casa Colagem, do 
artista visual Hal Wildson, em 
cartaz desde o dia 27 de março, 
no Centro Cultural Octo Marques, 
unidade da Secretaria de Cultura 
de Goiás, acaba de render frutos. 
O vídeo Fragmentos de Hal, 
produzido especialmente para a 
abertura da mostra, de autoria do 
VJ Paulinho Pessoa, artista goiano 
que viaja o mundo com suas 
incríveis produções, é um dos 
selecionados para 1ª edição do 
Brasília Mapping Festival.

Anderson Richards, que se con-
sagrou nacionalmente na banda 
Mr. Gyn é atração no Dia dos 
Namorados no Clube Prive, um 
dos parques do Prive Diversão, no 
dia 12 de junho. O valor da mesa 
para quatro pessoas é de R$360.

A youtuber e atriz Bruna Louise 
vai se apresentar no dia 13, 
quinta-feira, às 21horas, no  
Guardians Empório Pub. A 
noite também vai contar com as 
comediantes Giovana Fagundes e 
Stephanie Marques.

A partir do dia 14 de junho, quem 
for ao Hot Park, localizado no com-
plexo do resort Rio Quente, poderá 
se divertir em duas novas atrações: 
o Aerobike e a Girolesa que permi-
tirão uma visão lá do alto.

O casal Ana Alessandra Ivanovas  e Frederico Augustos Silva Nunes (da du-
pla João Neto e Frederico) recebeu  convidados para o aniversário de 5 anos 
das  gêmeas  Bárbara e Heloísa, no Espaço de festa Brinkaboom Premium

A influenciadora Raisa Marinari esteve no evento de 
lançamento do Instafun na Praça de Eventos do Goiânia Shopping.  
Ela fez muitas fotos no circuito de espaços instagramáveis

A publicitária, Manuella Castioni, esteve 
presente no ambiente da Clínica Anis na 
Casa Cor Goiás 2019 para entrevistar o ar-
quiteto Rodrigo Ferreira, responsável pelo 
projeto minimalista, futurístico e inovador

A consultora de turismo do Thermas Água 
Santa, Patrícia Oliveira, encontrou o presidente 
da República, Bolsonaro, acompanhado do 
governador do Estado, Ronaldo Caiado, em pas-
sagem por Aragarças, no último dia 5 de junho

ZONA FRANCA



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------

PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

------------------------------- 
ALUGUEL

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

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

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
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ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi -
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fi ca 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------

SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
------------------------------

-JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fi xo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha fi cha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------

------------------------------- 
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
-------------------------------
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 fi m com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Reprodução

Morre o cantor 
Serguei, aos 85 anos

Uma das figuras mais 
emblemáticas do rock, 
Serguei, ou Sérgio Augus-
to Bustamente, nome de 
batismo, morreu ontem. 
Ele estava internado no 
Hospital Zilda Arns, em 
Volta Redonda, no Rio de 
Janeiro. A informação foi 
confirmada ao jornal O Es-
tado de S. Paulo pela Se-
cretaria de Saúde do Go-
verno do Rio de Janeiro.

O músico havia sido 
transferido ao Centro 
de Tratamento Intensivo 
(CTI) do Hospital Zilda 
Arns no dia 29 de maio, 
após uma piora na sua 
situação. Ele estava in-
ternado em um hospital 
de Saquarema desde o 
início de maio, e apre-
sentou arritimia severa e 
insuficiência respiratória 
na noite da segunda-feira 
(27/5). A internação ocor-

reu por conta de um quadro 
de desidratação, pneumonia 
e infecção urinária.

Nascido em 8 de novem-
bro de 1933 no Rio de Ja-
neiro, Serguei passou parte 
da adolescência nos Estados 
Unidos, e depois de alguns 
retornos ao Brasil, voltou 
à América da Norte tentar 
uma carreira na música. Em 
1969, esteve no festival de 
Woodstock, e também foi 
neste ano que diz ter conhe-
cido, e mantido relações, 
com Janis Joplin.

Considerado o roqueiro 
mais antigo do Brasil, ele se 
mantinha em atividade com 
a banda Pandemonium e 
ainda administrava o Templo 
do Rock, espaço onde vivia 
em Saquarema (RJ), com 
exibição de peças de roupas, 
discos, prêmios, livros, carta-
zes, filmes e outros materiais 
sobre sua vida.

Com o grupo completo, 
seleção feminina faz 
1º treino em Grenoble 

A dois dias de sua 
estreia contra a Ja-
maica na Copa do 

Mundo na França, a seleção 
brasileira de futebol femini-
no realizou treino na quinta-
-feira com o grupo comple-
to. A zagueira Poliana, que 
foi chamada para o lugar de 
Fabiana, desconvocada por 
causa de uma lesão, chegou 
de madrugada em Grenoble, 
na França, e participou do 
treinamento dirigido pelo téc-
nico Oswaldo Fumeiro Alva-

rez, conhecido como Vadão.
“Para mim é sempre uma 

honra poder representar 
a seleção brasileira, poder 
vestir essa camisa. É claro 
que não é da forma que eu 
gostaria, porque é ruim ver 
uma companheira na vés-
pera da viagem ser cortada 
por uma lesão, mas eu es-
pero que ela possa se recu-
perar bem e voltar o quanto 
antes”, disse Poliana.

A jogadora Érika que 
passou 16 dias sem traba-

lhar com bola, apenas fa-
zendo fisioterapia para se 
recuperar de um entorse 
no tornozelo esquerdo, vol-
tou a participar das ativi-
dades em campo reduzido. 
Luana, que apresentou dor 
muscular na coxa esquerda 
há uma semana, retomou o 
trabalho com bola.

A atacante Marta segue o 
processo de transição para o 
campo. Nessa quinta-feira, 
ela realizou atividades se-
paradamente das demais 

jogadoras sob a supervisão 
do preparador físico Fábio 
Guerreiro e do fisioterapeu-
ta Flávio Bryk. Na parte da 
noite, a camisa dez da sele-
ção continuou com o traba-
lho fisioterápico. A presença 
de Marta no jogo de estreia 
do Brasil contra a Jamaica, 
no próximo domingo (9), às 
16h, ainda não foi definida.

 Ontem, na parte da tar-
de, as jogadoras voltam a 
treinar no Stade Paul Bour-
geat, em Grenoble.
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