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Bolsonaro exonera equipe 
de combate à tortura
O presidente exonerou os 11 integrantes do MNPCT (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), um grupo 
do governo federal que monitora violações de direitos e atua para prevenir a prática de tortura em instituições. p3
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Tráfico e receptação: mulher 
é presa e menor é apreendido

A Polícia Civil (PC) pren-
deu em flagrante, na se-
gunda-feira, a jovem Maria 
Edislaine dos Santos Batista, 
18 anos, suspeita de tráfico, 
associação para o tráfico e 
receptação de uma motoci-
cleta produto de furto. Um 
menor de idade, de 17 anos, 
também foi apreendido pelo 
Grupo de Repressão aos Cri-
mes Patrimoniais (Gepatri). 
A ação ocorreu em Itumbia-
ra, a 207 KM de Goiânia.

Segundo a PC, a investi-
gação teve início com dili-
gências para identificar os 
infratores e localizar uma 
motocicleta que teria sido 

furtada no dia 30 de maio 
de 2019. Maria Edislaine e o 
menor foram detidos pelos 
policiais no bairro Afonso 
Pena. Eles estavam com a 
moto que era procurada.

A dupla ainda foi flagra-
da com cerca de 76 por-
ções de pedras de crack, 
uma balança de precisão 
para pesagem das drogas 
e inúmeras peças de semi-
joias com etiquetas. Maria 
Edislaine foi detida por 
tráfico, associação para o 
tráfico, corrupção de me-
nores e receptação. Ela foi 
encaminhada para o Presí-
dio Regional de Sarandi.
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Em uma década, mais de 20 mil 
negros foram assassinados em GO
Em dez anos, mais de 

20 mil pessoas negras 
foram assassinadas em 

Goiás. O número equivale a 
toda população do municí-
pio de São Simão, cidade do 
interior do estado, que fica 
às margens do Rio Paranaíba. 
Isso é o que aponta o Atlas 
da Violência, estudo publica-
do pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e 
pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP).

De acordo com o estudo, 
entre 2007 e 2017, 20.577 
negros foram vítimas da vio-
lência no Estado. No mesmo 
período, 5,8 mil pessoas, in-
dicadas como não negras no 
estudo, foram assassinadas. A 
variação é de 71%. Em todo o 
país, 75,5% as vítimas dos ho-
micídios eram negras. O estu-
do aponta que, a cada 100 mil 
habitantes, 43,1 negros foram 
mortos. Na mesma variável, 
16 vítimas eram não negras. 
O estudo conclui que, a cada 
indivíduo não negro morto, 
2,7 negros eram assassinados.

Em Goiás, as mulheres ne-
gras também são mais vítimas 
de violência do que as não ne-
gras. Segundo o Atlas, a taxa 
de homicídios subiu 131,7% 
em uma década. Em 2007, 
82 mulheres negras foram 
mortas e, em 2017, o número 
saltou para 190 vítimas. A taxa 
de mortes a cada 100 mil ha-
bitantes aumentou em 87,3%. 

Em 2007, a taxa era de 4,7 
mulheres assassinadas e em 
2017 passou para 8,8.

As mortes entre mulhe-
res não negras saltou de 51, 
em 2007; para 59, em 2017. 
Ou seja: houve aumento de 
15,7%. Há dez anos, a cada 100 
mil habitantes, 4,2 mulher não 
negras eram mortas. Em 2017, 
essa taxa saltou para 4,5.

Falta humanidade 
e pesquisa
Segundo o vice-presidente 

da Comissão de Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Gilles 
Gomes,  esses resultados 
mostram a falta de olhar mais 

humano do poder público para 
as classes tidas como margina-
lizadas. Giller também aponta 
que faz falta um instituto de 
pesquisa mais eficaz para le-
vantar e traçar outras pesqui-
sas ainda mais específicas.

“Era importante a existên-
cia de um instituto sério para 
levantar as questões de quan-
tas pessoas morreram em de-
corrência do tráfico, quantas 
dessas pessoas morreram em 
confronto com a polícia e ou-
tras especificações. Isso tudo 
serve para ter um parâmetro 
que ajuda em traçar medidas 
para contribuir com a diminui-
ção desses números”, aponta.

Para o vice-presidente, a 

segurança pública atual não 
abrange toda a população 
e isso acarreta ainda mais a 
segregação as pessoas em 
relação à classe social à cor. 
“A segurança acaba atingindo 
pessoas que moram em regi-
ões mais centrais da cidade, 
que conta com uma melhor 
educação, infraestrutura. En-
quanto isso, a outra parcela 
da população fica à mercê da 
criminalidade”, explica.

Além disso, Gilles afirma 
que os números demostram 
que o Brasil ainda é um país ra-
cista e que os governantes pra-
ticam o que ele chama de “ra-
cismo institucional”. Ele explica 
que isso acontece quando o 

Estado é responsável pela ação 
ou omissão dessas mortes.

“As pessoas não são ingres-
sas em um sistema mínimo 
de inclusão que nos permite 
viver na atual situação. Além 
disso, nos deparemos com 
uma sociedade cada vez mais 
individualista. O outro não 
existe. A austeridade se tor-
na um adereço. Vemos muito 
isso sendo estimulado pelo 
Estado quando é falado sobre 
armar a população, ao querer 
retirar uma responsabilidade 
coletiva e passa a ser individu-
al. Ou quando o investimento 
com o coletivo é visto como 
gasto, como no caso da edu-
cação e saúde”, ressalta.
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Polícia interdita 
estabelecimentos 
na Vila Canaã, 
em Goiânia

Seis estabelecimentos 
comerciais que funciona-
vam com irregularidades 
foram interditados ontem, 
na região da Vila Canaã, 
em Goiânia. Descarte de 
materiais poluentes e 
problemas com licencia-
mento foram as principais 
ilegalidades encontradas. 
A fiscalização foi realizada 
durante a terceira etapa da 
Operação Integrare Exxon.

A operação foi realiza-
da de forma integrada en-
tre Comando de Policia-
mento Ambiental (CPA) 
da Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombei-
ros, Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma), 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanis-
mo, entre outros órgãos.

Um dos principais ob-
jetivos da ação foi identifi-
car estabelecimentos que 
cometem crimes contra 
o meio ambiente. “É uma 
ação conjunta entre for-
ças policiais do Estado e 
órgãos do município. En-
contramos diversas irre-
gularidades e tomamos as 
providências necessárias 
para solucioná-las”, afirma 
o comandante de Policia-
mento da Capital, tenente-
-coronel Francisco Jubé.

 
Abordagens
No total, 11 estabeleci-

mentos foram fiscalizados. 
A operação também resul-
tou na abordagem de 396 
pessoas e de 115 veículos.  
Foram lavrados 48 Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rências (TCOs).  As forças 
policiais apreenderam, 
ainda, um veículo e sete 
carcaças de automóveis.

Infrações
Dez autos de infração 

também foram lavrados, 
bem como 48 notificações. 
Os oito estabelecimentos 
comerciais interditados na 
segunda etapa da operação 
tiveram suas interdições 
mantidas. Além de fisca-
lizar crimes contra o meio 
ambiente, a operação tam-
bém contribuiu no comba-
te ao roubo, furtos e recep-
tação de veículos, uma vez 
que também foram apura-
das possíveis ocorrências 
de comércio ilegal de peças 
automotivas na região.

PM e PF apreendem 111 quilos de 
ouro no Aeroporto Santa Genoveva

A Polícia Militar e a Po-
lícia Federal de Goiás apre-
enderam na noite desta 
segunda-feira, 111 quilos 
de ouro. A carga, avalia-
da em R$ 18 milhões, foi 
encontrada em um avião, 
no Aeroporto Santa Ge-
noveva, em Goiânia.

A aeronave foi aborda-
da após denúncias sobre 
um caso de transporte ile-
gal de ouro para a capital. 
O passageiro do avião é 
apontado como dono da 
carga. Ele foi detido e vai 
responder por usurpação 
de bem da União e crime 

ambiental.  As denúncias fo-
ram recebidas pelas áreas de 
inteligência da PM e da PF. O 

carregamento foi apreendi-
do logo após o avião pousar 
no aeroporto.
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Bolsonaro exonera equipe de combate 
à tortura, órgão diz que vai recorrer
O presidente Jair Bol-

sonaro (PSL) exo-
nerou ontem os 11 

integrantes do MNPCT (Me-
canismo Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura), 
um grupo do governo fede-
ral que monitora violações 
de direitos e atua para pre-
venir a prática de tortura em 
instituições como penitenci-
árias. De acordo com o de-
creto, o grupo agora passa a 
ser formado apenas por par-
ticipantes não remunerados.

Recém-exonerado, o 
coordenador da entidade, 
Daniel Melo, afirma que 
essa mudança inviabiliza o 
funcionamento do órgão. O 
presidente do CNDH (Con-
selho Nacional de Direitos 
Humanos), Leonardo Pinho, 
disse que vai recorrer à Jus-
tiça contra a medida.

A reportagem procurou 
a Presidência da República 
e o MMFDH (Ministério da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos), órgão ao qual o 
mecanismo estava vincula-
do, e aguarda resposta. O 
MNPCT é um grupo criado 
em 2013 que faz estudos 
e relatórios sobre viola-

ções de direitos humanos 
no país. Foram eles, por 
exemplo, que elaboraram 
relatórios sobre a situação 

de presídios como o Com-
paj (Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim), no Amazonas, 
onde 111 presos foram mortos 

em massacres de 2017 a 2019.
Para o agora ex-coordena-

dor do mecanismo, a exone-
ração do grupo é uma retalia-

ção à atuação da instituição. 
“Essa é uma retaliação clara 
à forma como nós vínhamos 
atuando. O mecanismo 

vem, há anos, revelando a 
prática sistemática da tortu-
ra no Brasil”, afirmou.

O decreto exonera a atu-
al equipe, mas mantém o 
mecanismo em funciona-
mento no papel. Segundo 
o decreto, a partir de agora, 
o grupo será formada por 
integrantes não remunera-
dos. Para Melo, essa mu-
dança equivale, na prática, 
à “extinção” do mecanismo.

“O trabalho do grupo fica 
inviabilizado se for feito com 
membros voluntários e não re-
munerados. O formato do me-
canismo precisa de estrutura, 
de pessoas que possam se de-
dicar exclusivamente para esse 
trabalho. Isso garante autono-
mia, independência para rece-
ber e apurar denúncias”, disse.

Segundo uma fonte com 
atuação na área, o MPF (Mi-
nistério Público Federal) e a 
DPU (Defensoria Pública da 
União) também devem re-
correr à Justiça para barrar a 
medida. As cúpulas dos dois 
órgãos ainda discutem qual 
será a medida jurídica adota-
da, mas fazem a leitura de que 
a via judicial é a única possível 
para reverter a situação.

Raquel Pinho Elvira Leones

Divulgação Marcela Costa

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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O enólogo da  Maison Veuve Clicquot, 
François Hautekeur, participará hoje 
do jantar harmonizado em comemo-
ração ao Dia dos Namorados, reali-
zado no Magna Restaurante às 19h. 
O jantar de cinco etapas assinadas 
pelo chef Marco Soares contará com 
couvert, entrada, prato intermediário, 
prato principal e sobremesa.

O Luau dos Namorados “Por onde for, 
Quero ser seu par” é uma das opções 
para os casais apaixonados curtirem o 
Dia 12 de junho. Com música ao vivo e DJ 
para animar a noite, o jantar acontecerá 
no Espaço Sofisticato, localizado no Par-
que Amazônia, das 20h às 2h. Idealizado 
pela digital influencer Laura Florêncio, 
esta é a segunda edição do evento.

Os empresários, o português Filipe 
Borda de Água e Silvinha, comandan-
tes do Jaó Pesca Bar, promovem hoje, 
o Happy Hour dos (E)Namorados, 
com uma programação apaixonante 
e divertida e com a presença do ca-
samenteiro Santo Antônio para fazer 
milagres. Um cardápio romântico 
foi preparado exclusivamente para 
celebrar o amor de todos os casais.

Uma programação especial vai 
celebrar o romantismo na noite do 
Dia dos Namorados no Mercure Hotel 
Goiânia. Os casais podem optar pelo 
pacote especial, que inclui jantar ro-
mântico preparado pelo chef goiano 
Humberto Marra, apartamento de-
corado com pétalas e café da manhã 
servido no quarto, ou escolher apenas 
o momento gastronômico.

A dupla Tom & Leo faz show hoje 
no Jantar Romântico, na chur-
rascaria Nativas Grill. Reservas 
somente para o piso superior.

Karaokê Cremoso e show da 
Cabaré de Eliete são atrações 
divertidas para o Dia dos 
Namorados nesta quarta (12), 
na Monkey Goiânia.

A procuradora do Estado Ana Cláu-
dia Rios Pimentel celebra hoje, mais 
um ano de vida, quando recebe 
felicitações de amigos e familiares.

Os clientes do Passeio das 
Águas Shopping vão ganhar 
um delicioso brinde da 
Cacau Show na promoção 
“Todo Amor é Doce”. A cada 
R$ 300,00 em compras o 
cliente leva na hora, no 
comprou ganhou, uma caixa 
de trufas laCreme da Cacau 
Show, que são extremamente 
cremosas porque têm mais 
leite em sua receita, um cho-
colate que derrete na boca 
desde a primeira mordida. A 
promoção termina hoje.

O Birras e Tapas Gastrobar terá 
uma noite especial para os apaixo-
nados de Goiânia nesta quarta-
-feira (12). O cardápio da noite terá 
duas opções, com entrada, prato 
principal e sobremesa. O gastrobar 
é localizado no setor Jardim Goiás. 

O Guardians Empório Pub preparou 
para hoje um jantar especial. Locali-
zado no setor Nova Suíça, o pub terá 
entrada de tábua de frios e petiscos 
especiais, além do prato principal de 
baby beef e arroz de castanhas. Terá 
também MPB ao vivo.

O Crystal Plaza Hotel promove hoje 
o Dia dos Namorados com um 
pacote especial que inclui Aparta-
mento luxo, jantar especial com 
uma garrafa de espumante e café 
da manhã, por R$ 560. Reservas 
pelo telefone (62) 3267-4500.

Idealizador do Festival Italiano de Nova Veneza, Oswaldo Stival foi 
anfitrião na cerimônia de abertura da 2ª Mostra de Cinema Italiano 
em Nova Veneza, realizada pela Embaixada da Itália no Brasil. Na 
foto,eleposa com a prefeita Patrícia Amaral (centro) e com a assessora 
da representação diplomática da Itália em Brasília Chiara Gentile

A empresária Rayana Pimentel recebeu o Diretor Comercial Jose 
Antonio Gomes e a farmacêutica Fatima Maranhão no evento da 
Abelha Rainha, realizado no Restaurante Terraço New York, no Setor 
Marista, onde aconteceu o lançamento do novo posicionamento do 
empreendimento que faz 30 anos de história em 2019

A sommelier Letti-
ciae Bittencourt ao 
lado do chef Marco 
Soares, representa-
ram o restaurante 
Magna no prêmio 
Melhores do Vinho, 
na categoria Gran-
de Prêmio de Exce-
lência, organizado 
pela revista Prazeres 
da Mesa, que acon-
teceu nesta última 
segunda-feira (10), 
em São Paulo

A arquiteta Mariana Mendonça e o cirurgião 
dentista Ricardo Côrtes participaram do 
workshop “Como fazer um jantar a dois”, mi-
nistrado pela chef Daniella Carvalho, realizado 
na Bontempo. Os casais apaixonados foram 
recepcionados pela empresária Lívia Azevedo

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
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
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
-------------------------------

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

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

VENDA
NOVA VENEZA

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
ARTA de Crédito 31.302, 
00 entrada 10 mil e + 35 
x 832,00 Bradesco fone: 
(62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Sandra Bullock irá produzir série 
sobre sua juventude para Amazon
A juventude da atriz San-

dra Bullock está prestes 
a se tornar o enredo de 

uma série original da Amazon, 
de acordo com informações da 
Variety. A série, que ainda não 
possui nome oficial ou data de 
lançamento, é descrita como 
uma comédia dramática si-
tuada no mundo da música e 
da dança. Vai se passar no 
sul dos Estados Unidos nos 
anos 1980, quando uma jo-
vem sai em busca de amor e 
sua própria identidade.

Segundo o The Hollywood 
Reporter, a série ainda abor-
dará temas como cultura 
drag queen, saúde mental e 
a epidemia de Aids. Bullock 
é conhecida por seu traba-
lho nos filmes Gravidade e 
Um Sonho Possível, que lhe 
renderam indicações e prê-
mios, inclusive o Oscar. A 
atriz será produtora executi-
va ao lado do cantor John Le-
gend e de Akiva Goldsman.

Reprodução


