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Simulador não será mais 
obrigatório para tirar carteira

o ministro da Infraes-
trutura, tarcísio frei-
tas, que o governo 

decidiu retirar a obrigatorie-
dade do uso de simuladores 
para a expedição da cartei-
ra Nacional de habilitação 
(cNh). A medida foi aprovada 
nesta quinta-feira durante 
a primeira reunião do con-
selho Nacional de Trânsito 
(contran). Além de acabar 
com a obrigatoriedade do 
uso de simulador, o Contran 
também diminuiu de 25 para 

20 horas o número de aulas 
práticas para os aspirantes a 
habilitação da categoria B.

“A gente já vinha falando 
ao longo do tempo e hoje 
estamos tirando a obrigato-
riedade dos simuladores, que 
passam a ser facultativos. Será 
uma opção do condutor fazer 
a aula ou não. Se ele julgar ne-
cessário que aquilo é impor-
tante para a formação dele, 
de que não está seguro de sair 
para aula prática, ele poderá 
fazer. Se não quiser, ele não 

terá que fazer a aula de simu-
lador”, disse o ministro.

o prazo para a implemen-
tação da nova regra é de 
90 dias. com a mudança, o 
condutor terá que obrigato-
riamente fazer 20 horas de 
aulas práticas. Se optar pelo 
uso do simulador, serão 15 
horas de aulas práticas e 5 
horas no equipamento.

“o simulador não tem efi-
cácia comprovada, ninguém 
conseguiu demonstrar que 
isso tem importância para 

formação do condutor. Nos 
países ao redor do mundo, 
ele não é obrigatório, em 
países com excelentes níveis 
de segurança no trânsito 
também não há essa obri-
gatoriedade. Então, não há 
prejuízo para a formação do 
condutor”, disse tarcísio.

De acordo com o ministro, 
a medida visa reduzir a buro-
cracia na retirada da habilita-
ção. o ministro disse estimar 
uma redução de até 15% no 
valor cobrado nos centros de 

formação de condutores.
“isso é importante para 

muito centro de formação 
de condutores que não pos-
suíam o equipamento. Agora 
eles não vão precisar adqui-
rir o equipamento ou fazer 
comodato e isso certamente 
terá um custo na carteira. As 
aulas de simulador têm um 
custo diferente, mas dá para 
estimar que a gente vá ter 
uma redução de até 15%. A 
ideia é deixar que o mercado 
defina isso”, disse.

reprodução

Obras de 
revitalização 
da Praça do 
Trabalhador 
começam 
segunda-feira

terão início, na pró-
xima segunda-feira, 17, 
as obras de revitalização 
da Praça do trabalhador. 
Logo de manhã, o local 
será fechado com tapume 
e as máquinas farão a re-
moção do piso e árvores, 
a fim de preparar o terre-
no para a construção da 
rede de drenagem. De-
vido às negociações com 
os feirantes, houve atraso 
no início dos serviços e, 
para cumprir o prazo de 
entrega, previsto para 
novembro, cerca de 60 
operários trabalharão de 
segunda a segunda, em 
regime full time.

Durante os cinco me-
ses da obra, a feira hip-
pie funcionará em locais 
alternativos, ao redor da 
Praça. Para acomodar as 
barracas, uma pista da 
Rua 44, entre a Viela da 
44 e Avenida indepen-
dência será interditada 
para o trânsito no sentido 
Norte/Sul. feirantes tam-
bém ocuparão o trecho 
da 67-A, paralelo à Aveni-
da Independência, entre 
a Rua 44 e a Goiás Norte. 
Para facilitar a circulação 
no maior bloco da feira 
Hippie, será criada uma 
via central entre a 44 e 
a Goiás Norte. A feira 
da madrugada ocupará a 
Viela da 44. Durante essa 
semana, a Seinfra prepa-
rou o local, onde os fei-
rantes vão trabalhar até 
a conclusão da obra de 
revitalização.

Após o final das 
obras, a feira hippie vol-
tará a funcionar na Pra-
ça, às sextas, sábados e 
domingos, com as ban-
cas projetadas em me-
talon e uniformizadas, 
cobertas com lona bege 
com fundo branco e bei-
rais; e a feira da madru-
gada retornará, às quar-
tas e quintas-feiras.

Nos dias em que não 
ocorrem as feiras, no lo-
cal funcionará um esta-
cionamento para 1.272 
vagas, contemplando 
todas as variáveis de ve-
ículos (carros, motos, bi-
cicletas e ônibus).

Juiz absolve Adélio Bispo, que continuará em presídio de Campo Grande
o juiz Bruno Savino, da 3ª 

vara da Justiça federal em 
Juiz de fora (mG), absolveu 
nesta quarta-feira Adélio 
Bispo de oliveira, autor do 
ataque a faca contra o então 
candidato à Presidência da 
república Jair Bolsonaro du-
rante a campanha eleitoral 
do ano passado. A decisão 
foi proferida após o pro-
cesso criminal que conside-
rou Adélio inimputável por 
transtorno mental. 

Na decisão, o magistrado 
decidiu também que Adélio 

Bispo deveria ficar interna-
do em um manicômio judi-
ciário por tempo indeter-
minado. No entanto, diante 
da periculosidade do acu-
sado, ele permanecerá  no 
presídio federal de campo 
Grande, onde está preso 
desde o atentado.

Bolsonaro foi esfaque-
ado por Adélio enquanto 
fazia campanha na cidade 
mineira, no dia 6 de setem-
bro do ano passado. 

No mês passado, após a 
realização de laudos peri-

ciais oficiais, o juiz concluiu 
que Adélio é inimputável, 
ou seja, de acordo com as 
leis penais, não pode ser res-
ponsabilizado criminalmen-
te por seus atos. De acordo 
com a perícia, o acusado é 
portador de transtorno deli-
rante persistente.

“Todos os profissionais 
médicos psiquiatras que 
atuaram no feito, tanto os 
peritos oficiais como os as-
sistentes técnicos das par-
tes, foram uníssonos em 
concluir ser o réu portador 

de transtorno delirante 
persistente. Quanto à ava-
liação sobre a capacidade 
de entendimento do cará-
ter ilícito do fato e a capa-
cidade de determinação do 
acusado, suas conclusões 
oscilaram entre a inimputa-
bilidade e a semi-imputabi-
lidade”, diz a decisão. 

Conforme denúncia fei-
ta pelo mPf e aceita pela 
Justiça, o acusado colocou 
em risco o regime demo-
crático ao tentar interferir 
no resultado das eleições 

por meio do assassinato 
de um dos concorrentes na 
disputa presidencial.

De acordo com o procu-
rador autor da denúncia, 
Adélio Bispo planejou o 
ataque com antecedência 
de modo a excluir Bolso-
naro da disputa.

A defesa de Adélio afir-
ma que ele agiu sozinho e 
que o ataque foi apenas 
“fruto de uma mente ator-
mentada e possivelmente 
desequilibrada” por conta 
de um problema mental.
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Supremo decide 
criminalizar a homofobia 
como forma de racismo

Após seis sessões de 
julgamento, o Supremo 
tribunal federal (Stf) de-
cidiu nesta quinta-feira 
criminalizar a homofobia 
como forma de racismo. 
Ao finalizar o julgamento 
da questão, a corte decla-
rou a omissão do congres-
so em aprovar a matéria e 
determinou que casos de 
agressões contra o público 
LGBt (lésbicas, gays, bis-
sexuais, transexuais e tra-
vestis) sejam enquadrados 
como o crime de racismo 
até que uma norma espe-
cífica seja aprovada pelo 
Congresso Nacional.

Por 8 votos a 3, os mi-
nistros entenderam que o 
congresso não pode deixar 
de tomar as medidas legisla-
tivas que foram determina-
das pela constituição para 
combater atos de discrimi-
nação. A maioria também 
afirmou que a corte não 
está legislando, mas apenas 
determinando o cumpri-
mento da constituição.

Pela tese definida no 
julgamento, a homofobia 
também poderá ser utiliza-
da como qualificadora de 
motivo torpe no caso de 
homicídios dolosos ocorri-
dos contra homossexuais.

religiosos e fiéis não 
poderão ser punidos por 
racismo ao externarem 
suas convicções doutriná-
rias sobre orientação se-
xual desde que suas mani-
festações não configurem 
discurso discriminatório.

Votos
Na sessão desta quinta-

-feira, a ministra Cármen 
Lúcia seguiu a maioria for-
mada no julgamento do 
dia 23 de maio  e entendeu 
que a constituição garante 
que ninguém será subme-
tido a tratamento desu-
mano. “Numa sociedade 

discriminatória como a que 
vivemos, a mulher é diferente, 
o negro é diferente, o homos-
sexual é diferente, o transexu-
al é o diferente, diferente de 
quem traçou o modelo por-
que tinha poder para ser o es-
pelho. Preconceito tem a ver 
com poder e comando”, disse.

Em seguida, o ministro Ri-
cardo Lewandowski votou pela 
omissão do congresso, mas 
entendeu que a conduta de 
homofobia não pode ser en-
quadrada como racismo pelo 
Judiciário, mas somente pelo 
Legislativo. o presidente do 
Stf, Dias toffoli, também se-
guiu o mesmo entendimento.

“A extensão do tipo penal 
para abarcar situações não 
especificamente tipificadas 
pela norma penal incrimi-
nadora parece-me atentar 
contra o princípio da reser-
va legal, que constitui uma 
fundamental garantia dos 
cidadãos, que promove a 
segurança jurídica de todos”, 
disse Lewandowski.

Gilmar mendes também se-
guiu a maioria e disse que a Cons-
tituição obriga a criminalização 
de condutas discriminatórias.

“Estamos a falar do reco-
nhecimento do direito de mi-
norias, direitos fundamentais 
básicos. os mandamentos 
constitucionais de criminali-
zação do racismo e todas as 
formas de criminalização não 
se restringem a demandar 
uma formalização de políti-
cas públicas voltadas a essa 
finalidade”, disse mendes.

marco Aurélio divergiu da 
maioria a favor da criminalização 
e disse que o Stf está invadindo 
a competência do Congresso 
Nacional ao tipificar crimes.

os ministros celso de mello e 
Edson fachin, relatores das ações 
julgadas, além dos ministros Ale-
xandre de moraes, Luís roberto 
Barroso, rosa Weber, Luiz fux 
votaram nas sessões anteriores a 
favor da criminalização.

Bolsonaro diz que acordo 
entre Mercosul e UE está 
prestes a ser concluído 

o presidente Jair Bol-
sonaro afirmou on-
tem, que o acordo 

comercial entre mercosul e 
a união Europeia (uE) está 
prestes a sair e que agora 
falta apenas “uma coisinha 
ou outra”, como chegar a en-
tendimento com vinicultores 
e com o setor de laticínios.

Ao falar sobre os países 
da região, Bolsonaro disse 
que há interesse do Brasil em 

buscar soluções para ajudar 
a economia argentina a se 
recuperar. Ele afirmou, por 
exemplo, que os argentinos 
estão interessados no trans-
porte de cabotagem no Brasil 
e que a medida também pode 
beneficiar os brasileiros.

“Buscaremos também 
ajudar os vizinhos”, afirmou 
Bolsonaro durante café da 
manhã com jornalistas no 
Palácio do Planalto. o Estado 

foi um dos veículos convida-
dos. “Já temos a venezuela, 
que é um problema compli-
cadíssimo”, afirmou.

Sobre medidas para im-
pulsionar a economia do-
méstica, o presidente afir-
mou que a prioridade do 
governo após a reforma da 
Previdência será tocar a re-
forma tributária, como já 
anunciado pela equipe eco-
nômica. Ele disse ainda que 

há preocupação com o nível 
do desemprego no País, mas 
que é um tema difícil diante 
do alto custo da mão de obra 
e da qualificação baixa dos 
trabalhadores brasileiros.

Bolsonaro afirmou que, 
se não fosse a reforma tra-
balhista aprovada durante o 
governo de michel temer, ao 
qual ele foi favorável como 
deputado federal, a situação 
“estaria muito pior”. 

reprodução
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Apenas 9% das doações prometidas 
para Notre-Dame foram repassadas
menos de um déci-

mo das centenas 
de milhões de eu-

ros prometidas para ajudar 
a reconstruir a Catedral de 
Notre-Dame, em Paris, foi 
efetivamente doado, infor-
mou o ministério da cultura 
francês nesta sexta-feira.

Segundo a pasta, ape-
nas 9% dos € 850 milhões 
anunciados se materiali-
zaram dois meses após o 
incêndio, embora as autori-
dades esperem que o mon-
tante total seja alcançado.

o dinheiro que efetiva-
mente chegou – cerca de € 
80 milhões de euros – veio de 
pequenas somas doadas por 
cidadãos comuns e não por 
bilionários que fizeram anún-
cios públicos sobre grandes 
doações, afirmou o ministro 
da cultura, franck riester.

o incêndio que destruiu 
parte do telhado da catedral 
em 15 de abril provocou uma 
onda de solidariedade na 
frança, com a multiplicação 
de promessas de doações – 
de pessoas físicas e jurídicas.

Dois dos homens mais 
ricos da frança, os magna-

tas da moda Bernard Ar-
nault (controlador da Louis 
vuitton) e françois-henri 
Pinault (Gucci, Yves Saint 
Laurent, Balenciaga, entre 
outras marcas), promete-
ram € 300 milhões de euros. 

Já a família Bettencourt, 
dona da gigante de cosméti-
cos L’oréal, disse que doaria 
€ 200 milhões de euros.

No mês passado, o ar-
cebispo de Paris, michel 
Aupetit, expressou preocu-

pações sobre as promessas, 
dizendo que “a maior parte 
dessas doações ainda não 
se materializou”.

Já o ministro Riester ten-
tou explicar o contraste en-
tre as promessas e as doa-

ções realmente cumpridas. 
Segundo ele, isso se deve 
a dois fatores: “Primeiro, 
há pessoas que prometem 
doar e que não doam […], 
mas, acima de tudo – e isso 
é normal –, as doações se-

rão pagas em função do an-
damento das obras”, argu-
mentou o francês.

o ministro ainda en-
fatizou que os maiores 
doadores desejam saber 
quando e como seu di-
nheiro será gasto antes 
de enviarem as quantias.

o trabalho para escorar o 
edifício do século 12 ainda 
deve levar várias semanas 
antes que os complexos es-
tudos sobre o trabalho de 
restauração possam ser re-
alizados. Em paralelo, a in-
vestigação judicial está em 
andamento para determinar 
as causas do incidente, atri-
buído a um curto-circuito.

riester fez os comentá-
rios na véspera da primeira 
missa a ser realizada na ca-
tedral depois do incêndio. 
Apenas 30 pessoas serão ad-
mitidas na Notre-Dame para 
a missa deste sábado, que 
será transmitida ao vivo pelo 
canal católico de tv Kto. o 
arcebispo michel Aupetit 
liderará a celebração na ca-
pela da Virgem, no lado leste 
da catedral, que foi confir-
mada como segura.

reprodução
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Onda Empreendimento Plus
Por 8 a 3,o Supremo tribunal federal 
(Stf) decidiu enquadrar a homofobia 
e a transfobia como racismo. Dessa 
forma, os ministros do Supremo 
entenderam que a legislação sobre 
racismo, em vigor desde 1989 no País, 
também deve ser aplicada para quem 
quer praticar condutas discriminató-
rias homofóbicas e transfóbicas.

o tribunal também fez ressalvas, 
no sentido de deixar claro que a re-
pressão contra essas condutas não 
restringe o exercício de liberdade 
religiosa. ou seja: fiéis, pastores e 
líderes religiosos têm assegurado o 
direito de pregar suas convicções, 
desde que essas manifestações não 
se convertam em discursos de ódio, 
incitando hostilidade ou a violência 
contra a comunidade LGBt.

os diretores da cinq Desenvol-
vimento Imobiliário, Eduardo 
oliveira, José humberto carvalho 
e Paulo Henrique Ribeiro recebem 
hoje convidados, em brunch no 
estande do Parqville Quaresmeira 
para apresentar o novo lançamen-
to de condomínio fechado às mar-
gens da Rodovia dos Romeiros.

A jornalista e apresentadora fernan-
da Gentil confirmou que sua peça, 
Sem Cerimônia, será apresentada 
em Goiânia nos dias 3 e 4 de agosto, 
no teatro da Puc-Go. A peça é 
montada no estilo de bate-papo 
com a plateia. A vida da repórter, 
com os perrengues e as conquistas, 
é o tema central do espetáculo.

Os parabéns e homenagens de 
hoje, vão para o procurador do Es-
tado, Daniel Barbosa fernandes.

a Monkey Goiânia recebe hoje 
a oK Jhonny para o lançamen-
to do single “Dezembro”,  faixa 
com nítida influência do estilo 
rock’n’roll riff guitar.

a atriz carla Diaz interpre-
tará o papel de Suzane von 
richthofen no filme A menina 
que matou os Pais.  o lança-
mento será em 2020.

o circo Laheto entra no clima 
das animações juninas e realiza 
amanhã, a Grande festa da 
Diversidade, a partir das 16 horas. 
o evento faz parte do projeto 
“Domingo no circo”, iniciativa 
patrocinada pela Lei Goyazes, 
programa de incentivo à cultura 
do governo do Estado, gerenciado 
pela Secretaria de Cultura de 
Goiás. A entrada custa apenas 
r$ 10. crianças menores de seis 
anos não pagam. E, na festa, vai 
ter forró e teatro de bonecos 
com o Grupo mamulengo Sem 
fronteiras.

João Neto & frederico, Diego & 
Arnaldo e make u Sweat são as 
atrações que vão abrir hoje a nova 
temporada do evento Deu Praia, 
que acontece a partir das 16 horas, 
na Br 153, Km 501. recomenda-se 
ir de chinelo, rasteiras ou tênis.

A Blue construtora e a ASmAB 
- Associação do residencial 
maison Bueno promovem hoje, 
das 9h às 15h, o lançamento do 
maison Bueno, empreendimento 
imobiliário localizado no coração 
do Setor Bueno.

o concurso miss Plus Eco Goiás 
2019 que tem como principal 
objetivo resgatar a autoestima 
feminina, além da preocupação 
com a ecologia, será realizado no 
dia 28 de junho no teatro madre 
Esperança Garrido.

Dr. Sandro Ferraz , Dra Larissa Kirylko Barion com João Barion e 
David Lerner na festa de inauguração da U.Clinic, em São Paulo

Fabricio Roque, Rodolfo Meireles e o coach Cecilio se 
encontraram no Festival AME, em Pirenópolis (GO)

Os empresários do ramo de tecnologia da se-
gurança Janaina Oliveira e Fabio Kalil Zoghaib, 
reuniram os amigos e comemoraram a data 
dos namorados numa noite festiva e animada

O músico Morgado (esquerda) comandou o 
som romântico na noite dos namorados no 
restaurante Assoluto e empresário Elpidio Fior-
da recepcionou pessoalmente os convidados

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha fi cha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
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
-------------------------------

------------------------------- 
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 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
-------------------------------
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‘A verdade aparece cedo 
ou tarde’, diz Neymar 
após depoimento

Após um depoimen-
to de mais três horas de 
duração sobre a acusação 
de estupro da modelo 
Najila trindade, o atacan-
te Neymar afirmou que 
“está tranquilo” e que 
acredita que a verdade 
vai aparecer no caso.

“Agradeço o carinho 
de todos. Estou tranquilo 
e agradeço as mensagens 
que recebi até agora. A 
verdade aparece cedo ou 
tarde”, disse o atacante 
em um breve depoimen-
to à imprensa, na saída 
da na 6.ª Delegacia de 
Defesa da mulher, no 
bairro de Santo Amaro, 
na zona sul de São Paulo.

foi a primeira vez que 
o jogador deu uma decla-
ração sobre o caso. Antes, 
Neymar havia apenas se 
manifestado através de ví-
deo em seu Instagram com 
a divulgação de conversas 
e imagens de Najila.

o atacante negou o es-
tupro e agressão contra a 
modelo Najila trindade, em 

um hotel de Paris, na frança, 
no último dia 15. A afirmação 
foi feita pelo promotora flavia 
merlini, uma das três especia-
listas designadas pelo ministé-
rio Público para acompanhar 
as investigações.

“Ele respondeu a todos 
os esclarecimentos. A partir 
de agora, a doutora Juliana 
(Bussacos), vai tomar outras 
diligências necessárias até a 
conclusão do inquérito. como 
o inquérito é sigiloso, não po-
demos divulgar quais serão as 
outras diligências. Ele respon-
deu todas as perguntas de ma-
neira satisfatórias. Ele negou o 
crime”, disse a promotora.

Além de flávia merlini, 
também acompanham o 
depoimento as promotoras 
Estefânia Paulin e Kátia Pei-
xoto. Esse é o segundo de-
poimento de Neymar sobre 
o caso. o primeiro aconteceu 
no rio de Janeiro, no último 
dia 6, quando o atleta falou 
na Delegacia de repressão 
aos crimes de informática 
por causa do vazamento de 
imagens íntimas da modelo.

‘A Menina que Matou 
os Pais’: Carla Diaz será 
Suzane von Richthofen

A atriz carla Diaz inter-
pretará o papel de Su-
zane von richthofen 

no filme A menina que matou 
os Pais. A informação foi con-
firmada pelo colunista hugo 
Gloss nesta quinta-feira.

o longa conta a história 
do caso de Suzane von ri-

chthofen, jovem que assas-
sinou os próprios pais em 
2002 em São Paulo, com o 
auxílio de seu namorado à 
época, Daniel cravinhos, 
e o irmão dele, christian 
cravinhos. o crime chocou 
o Brasil e o mundo na épo-
ca. A produção, feita pela 

Santa rita filmes, foi anun-
ciada em julho do ano pas-
sado. o lançamento, pela 
Galeria Distribuidora, está 
previsto para o primeiro se-
mestre de 2020.

A menina que matou os 
Pais tem como diretor mau-
rício Eça, conhecido por ter 

dirigido os dois filmes que 
a novela infantil carrossel 
ganhou no Brasil. carla Diaz 
esteve em recentes novelas 
da Globo - Espelho da Vida 
e A força do Querer. A atriz 
começou na tv aos quatro 
anos de idade, em Éramos 
Seis, do SBt, em 1994.
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