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Lesões se tornam a principal 
dor de cabeça para Tite 
Em uma Copa América de imenso favoritismo para o Brasil na fase de grupos, a maior ameaça para o técnico Tite neste início 
de torneio são as lesões no elenco. Prestes a fazer o segundo jogo pela competição contra a Venezuela, em Salvador, o grupo 
ainda não se livrou de preocupações e mal tem conseguido contar com os 23 atletas convocados para os treinamentos. p8

CityBus 2.0 
inova com 
política de 

descontos p2
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Atentado 
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Casal é preso após ameaçare roubar 
motorista de ônibus em Terminal
Um casal foi preso na tarde de domingo após assaltarem um motorista 
de ônibus no Terminal Praça da Bíblia, no setor Leste Universitário. p2
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Casal é preso após ameaçar 
e roubar motorista de ônibus 
no Terminal Praça da Bíblia

Um casal foi preso na 
tarde de domingo após as-
saltarem um motorista de 
ônibus no Terminal Praça 
da Bíblia, no setor Leste 
Universitário, Goiânia. De 
acordo com a Polícia Mili-
tar (PM), eles ameaçaram o 
motorista com uma faca ar-
tesanal e levaram o  celular, 
a carteira e a mochila com 
objetos pessoais.

Segundo a corporação, a 
dupla foi localizada no Jar-
dim Novo Mundo. Eles fo-
ram presos em flagrante e 
os objetos roubados foram 

apreendidos: um aparelho 
celular Samsung J5 doura-
do, um celular Asus 7 cinza, 
uma mochila com perten-
ces pessoais e aproximada-
mente R$ 30.

A vítima foi até o local 
da abordagem para o reco-
nhecimento dos autores. 
O veículo que os suspeitos 
dirigiam estava com im-
posto sobre a propriedade 
de veículos automotores 
(IPVA) vencido e foi levado 
para o pátio do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de Goiás (Detran).
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Etanol continua competitivo 
com gasolina em 5 estados

OS preços mé-
dios do etanol 
mantiveram-

-se vantajosos ante os da 
gasolina em cinco Estados 
brasileiros na semana pas-
sada - Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraná e São 
Paulo - todos grandes pro-
dutores do biocombustível.

O levantamento da 
Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
compilado pelo AE-Taxas 
considera que o etanol de 
cana ou de milho, por ter 
menor poder calorífico, 
tenha um preço limite de 
70% do derivado de pe-

tróleo nos postos para ser 
considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hi-
dratado é vendido, em mé-
dia, por 55,10% do preço 
da gasolina, em Goiás a 
63,08% e em Minas Gerais 
a 62,35%. Em São Paulo, a 
paridade ficou em 62,47% 
e no Paraná em 67,27%.

Na média dos postos 
pesquisados no País, a pa-
ridade é de 63,26% entre 
os preços médios de eta-
nol e gasolina, também 
favorável ao biocombus-
tível. A gasolina foi mais 
vantajosa em Roraima, 
com a paridade de 89,43% 
para o preço do etanol.
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CityBus 2.0 
inova com 
política de 
descontos

Em fase de testes há 
mais de quatro meses, o 
CityBus 2.0 nasceu ino-
vando: como o primeiro 
transporte público cole-
tivo por aplicativo de ce-
lular da América Latina e 
com uma política de des-
contos única para este 
tipo de serviço.

Novos usuários terão 
50% de desconto nas três 
primeiras viagens. Basta 
baixar o app, disponível 
gratuitamente para An-
droid e IOS, fazer o ca-
dastro e acessar o serviço 
com o código AREDACAO. 

O diretor de Transpor-
tes da HP Transportes, 
Hugo Santana, vê nessas 
ações uma oportunidade 
para que mais pessoas 
conheçam o serviço. “Es-
tamos investindo em pro-
moções para que mais 
pessoas tenham acesso 
ao CityBus 2.0. 

Mesmo circulando 
inicialmente no centro 
expandido, os nossos 
miniônibus são acessí-
veis a toda população”, 
pontua Santana.

O app já conta com 
mais de 33 mil cadastros 
e quer mais. Com a pro-
moção de indicação de 
amigo, quer ampliar a 
base de usuários. 

Os clientes que já utili-
zam o serviço podem ga-
nhar créditos ao indicar 
um novo amigo. Todos 
ganham com o member 
get member. Assim que 
o novo amigo utilizar o 
CityBus 2.0 pela primei-
ra vez, R$10 em créditos 
serão colocados na conta 
de cada usuário.

O CityBus 2.0 funcio-
na de segunda a sábado, 
das 6h às 23h, e opera 
no Centro Expandido de 
Goiânia que contempla 
os seguintes bairros: Se-
tor Central, Setor Sul, Se-
tor Oeste, Setor Marista, 
Setor Bueno, Setor Bela 
Vista, Setor Serrinha, 
Nova Suíça, Jardim Goi-
ás, Setor Universitário e 
Setor Aeroporto.

Para mais informações 
sobre o serviço e pro-
moções do CityBus 2.0, 
acesse as redes sociais @
citybusbr no Instagram, 
Facebook e Twitter.

Piloto acusado de agredir a ex-namorada 
é preso por descumprir medida protetiva

Victor Augusto Jun-
queira do Amaral, de 
24 anos, se apresentou 
espontaneamente à po-
lícia e foi preso preven-
tivamente na manhã de 
ontem, em Anápolis. A 
ordem partiu da juíza 
Liliana Bittencourt. De 
acordo com a  magistra-
da, “o acusado estaria 
violando a área de proi-
bição de aproximação, 
mesmo após estar moni-
torado por tornozeleira 
eletrônica”, diz a decisão.

O jovem se apresentou 
espontaneamente ao Gru-
po de Capturas e Apoio 

Operacional (CAOP) da 3ª De-
legacia Regional da Polícia Civil 
de Anápolis e agora está no 
complexo prisional da cidade à 
disposição do Poder Judiciário.

Victor é filho do ex-pre-
feito de Anápolis, Eurípedes 
Junqueira. Ele foi filmado 

agredindo Luciana no aparta-
mento dela, em Goiânia, no 
ano passado. A jovem, que é 
advogada, afirma ter recebido 
o alerta da aproximação do 
agressor em um dispositivo 
eletrônico que monitora a tor-
nozeleira utilizada por ele.
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Em Goiás, 
a paridade 
é de 
R$ 63,08%
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Governo de Goiás assina 
termo para fomentar 
startups do agronegócio

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento 
(Seapa), e a Siagri assina-
rão hoje, a partir das 18 
horas, em Goiânia (GO), 
um Protocolo de Inten-
ções que visa fortalecer o 
ecossistema de agritechs 
no Estado de Goiás e no 
Centro-Oeste.

O objetivo é promover 
o desenvolvimento e o 
fomento de startups e de 
iniciativas tecnológicas 
destinadas ao desenvol-
vimento do agronegócio, 
abrangendo as áreas ope-
racionais, de produção, 
comercialização, logís-
tica, gestão, de ensino, 
pesquisa e extensão. 

A assinatura do proto-
colo ocorrerá durante a 
inauguração do Conexa, 
primeiro Hub de inovação 
e tecnologia para o agro-
negócio no Centro-Oeste. 
O hub já está em opera-
ção, com quatro startups 
(MyFarm, Nou Inteligên-
cia Fiscal, Receituário 
Agronômico e Implanta), 
mas será lançado ao mer-
cado, oficialmente, no dia 

18 de junho.
A Siagri é uma empresa 

goiana que há mais de 20 
anos atua no mercado agro 
de software. De acordo 
com o diretor presidente 
da instituição, Carlos Bar-
bosa, a proposta é conec-
tar as transformações do 
campo e reunir startups, 
investidores, pesquisado-
res e outros agentes do 
agro em um ambiente tec-
nológico e colaborativo. 

Segundo o secretário de 
Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, An-
tônio Carlos de Souza Lima 
Neto, hoje já não é mais pos-
sível falar em agronegócio 
sem citar inovação, tecnolo-
gia e conhecimento

“Toda forma de estimu-
lar inovações no campo é 
válida e é preciso incenti-
var projetos que possam 
contribuir para o desenvol-
vimento do setor. O Cone-
xa é um ganho para Goiás, 
ampliando a transformação 
digital no campo, e a Secre-
taria de Agricultura atuará 
em parceria com o hub de 
inovação para fortalecer o 
ambiente das agritechs no 
Estado”, ressalta.

Glenn Greenwald 
será ouvido no Senado 
no dia 1º de julho

O editor do site The 
Intercept Brasil, jor-
nalista Glenn Gre-

enwald, deverá ser ouvido no 
Senado Federal no dia 1º de 
julho. O convite foi aprova-
do ontem pelo Conselho de 
Comunicação Social (CCS). A 
subsidiária brasileira do ve-
ículo de comunicação vem 
publicando, desde o dia 9 de 
junho, conversas mantidas 
através de redes sociais pelo 
ex-juiz Sergio Moro - hoje mi-
nistro da Justiça - com procu-
radores da Lava Jato entre os 
anos de 2015 e 2018.

Nos diálogos (os quais, o 
ministro nega reconhecer a 
autenticidade), ficaria eviden-
ciada a condução política da 
operação contra o PT e o ex-
-presidente Lula, segundo o 
site de notícias de Greenwald.

A iniciativa do convite de Gre-
enwald partiu do representante 
da sociedade civil no Conselho, o 
advogado Miguel Matos. 

- Não podemos fechar os 
olhos para o que vem ocor-
rendo neste país. É algo de 

uma gravidade extrema, e 
intimamente ligado tam-
bém à nossa atuação neste 
conselho. O imbróglio em 
torno do que vem sendo di-
vulgado pelo The Intercept é 
algo sem precedentes na his-
tória brasileira. E Greenwald 
tem dito que vem sofrendo 
inúmeros atentados ao livre 
exercício do jornalismo. É 
preciso então que ele venha 
aqui e esclareça o que vem 
acontecendo. A liberdade de 
imprensa é a garantidora do 
Estado democrático de direi-
to, não podemos fechar os 
olhos para o que está se pas-
sando - esclareceu Matos.

 
Amplo debate
O jornalista Davi Emerich 

também foi favorável à vinda 
de Greenwald, mas defendeu 
que o CCS não poderia igno-
rar, neste momento, a conjun-
tura política que divide o país. 
Por isso, solicitou que outros 
jornalistas também fossem 
chamados, visando que a au-
diência não se tornasse “man-

ca” num debate público.
A partir daí, a presidente 

do Instituto Palavra Aber-
ta, Patrícia Blanco, sugeriu 
a participação do jornalista 
Claudio Dantas, do site O An-
tagonista. E o presidente do 
CCS, o cientista político Mu-
rillo de Aragão, sugeriu ainda 
a participação na mesa dos 
jornalistas Daniel Bramatti 
(presidente da Abraji - As-
sociação Brasileira de Jorna-
lismo Investigativo) e Maria 
José Braga (presidente da Fe-
naj - Federação Nacional dos 
Jornalistas e também conse-
lheira do CCS), além do ex-
-ministro do STF, Carlos Ayres 
Brito. Os nomes acabaram 
sendo acatados pelos demais 
membros do conselho.

 
Fake news
Durante a reunião, o CCS 

também aprovou o relató-
rio de Patrícia Blanco que 
pede aprimoramentos ao 
PL 559/2019, apresentado 
pelo deputado Paulo Pimen-
ta (PT-RS) e ainda em análise 

na Câmara dos Deputados. 
O projeto busca incluir uma 
disciplina específica nos cur-
rículos dos sistemas de en-
sino médio e fundamental, 
tratando sobre a utilização 
ética das redes sociais e con-
tra a disseminação das notí-
cias falsas (fake news).

Mas em seu relatório, aca-
tado pelo CCS, Blanco defen-
de que a educação midiática 
no que diz respeito ao uso das 
redes sociais, ao nível dos en-
sinos médio e fundamental, 
deve se dar em sinergia com 
diretrizes já estabelecidas 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) a diversas 
disciplinas ligadas aos currí-
culos de ciências sociais e da 
natureza. Entende também 
que a criação de mais uma 
disciplina nestes currículos 
esbarra em dificuldades es-
truturais ligadas a custos e à 
contratação de pessoal espe-
cializado por parte de todas 
as unidades da Federação, 
dentre outras questões de 
praticidade infra-estrutural.

Reprodução
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Ex-presidente egípcio 
morre durante audiência

O ex-presidente egíp-
cio, Mohamed Mursi, 67 
anos, morreu ontem de-
pois de ser vítima de um 
mal-estar no tribunal.

Segundo testemu-
nhas, Mursi falou diante 
do juiz por 20 minutos 
e desmaiou. Ele chegou 
a ser levado para o hos-
pital, mas não resistiu. 
Membro do movimento 
islâmico Irmandade Mu-
çulmana, Mursi se tor-
nou, em 2012, o primeiro 
presidente eleito da his-
tória do Egito.

O ex-presidente che-
gou ao poder um ano 
depois da Revolução do 
Nilo, desencadeada pela 
Primavera Árabe, que 
provocou a queda do ex-
-presidente Hosni Mou-
barak. Ele foi derrubado 
pelas Forças Armadas do 
país em julho de 2013, 
depois de uma série de 
manifestações popula-
res. Com sua saída, o 
marechal Abdel Fattah el 
Sissi, seu ex-ministro da 
Defesa, tornou-se presi-
dente do país.

Desde que chegou ao 
poder, el-Sissi conduziu 
uma repressão contra 

a oposição islâmica. Os 
anos que se seguiram 
ao golpe do Exército no 
Egito registravam uma 
série de ataques contra 
forças de segurança do 
governo, com centenas 
de policiais e militares 
mortos. Ocorreu tam-
bém uma insurgência 
jihadista, principalmen-
te no norte do Sinai.

Mohamed Mursi 
cumpria pena por ter or-
denado a morte de ma-
nifestantes em 2012 e 
por espionagem a favor 
do Catar, com quem teria 
compartilhado diversos 
documentos confiden-
ciais. Ele compareceria 
a uma outra audiência 
por conta de contatos 
suspeitos com o grupo 
palestino Hamas.

Reprodução

Triplo atentado suicida mata 
pelo menos 30 na Nigéria
Um triplo atentado 

suicida, atribuído ao 
grupo jihadista Boko 

Haram, nesse domingo, dei-
xou pelos 30 mortos e mais 
de 40 feridos no nordeste da 
Nigéria, informaram ontem 
os serviços de segurança do 
país. De acordo com as mes-
mas fontes, este foi um dos 
atentados mais graves pra-
ticados pelo grupo islamita 
naquela região.”Por agora, 
registramos 30 mortos e 
mais de 40 feridos”, disse à 
agência francesa AFP Usman 
Kachalla, responsável local 
pelos serviços de segurança.

Três suicidas acionaram 
explosivos ontem à tarde, 
em frente a um centro de fu-
tebol, onde dezenas de pes-
soas viam um jogo na aldeia 
de Konduga, a 38 quilôme-
tros de Maiduguri, capital do 
estado de Borno.

O atentado ocorre qua-
se uma semana depois de 
o presidente nigeriano, 
Muhammadu Buhari, ter 
prometido retirar da pobre-
za 100 milhões de pessoas e 
melhorar segurança do país, 
que sofre devido ao terroris-
mo jihadista do Boko Haram.

“Com liderança e motiva-
ção, podemos livrar da pobreza 
100 milhões de nigerianos em 
dez anos”, disse Buhari, durante 
discurso em Abuja para come-
morar a restauração da demo-
cracia em 1999 no país mais 
populoso da África, com quase 
200 milhões de habitantes.

Buhari, que foi empossado 
no mês passado depois de ser 
reeleito nas eleições de 23 de 
fevereiro, chegou ao poder em 
2015 com a promessa de aca-
bar com o terrorismo do Boko 
Haram. Ele afirmou, na sema-
na passada, que continuará a 

luta contra os jihadistas.
O presidente lembrou 

que, em 2015, o grupo ter-
rorista “poderia atacar qual-
quer cidade, incluindo a 
capital federal”, Abuja, ao 
contrário de que ocorre hoje.

Ele admitiu, no entanto, 
que “alguns desafios” per-
sistem nas áreas rurais, onde 
os jihadistas cometem ata-
ques e sequestros.

O grupo Boko Haram foi 
criado em 2002, no nordeste 
da Nigéria, por Mohameh Yu-
suf, após o abandono do nor-
te do país pelas autoridades.

Inicialmente, seus ataques 
eram dirigidos à polícia nige-
riana, uma vez que represen-
tava o Estado. No entanto, 
desde a morte de Yusuf, em 
2009, o grupo passou a ter 
uma abordagem mais radical.

Desde então, o Boko Ha-
ram matou mais de 20 mil 
pessoas e deixou mais de 2 
milhões de deslocados, de 
acordo com as Nações Unidas.

Em 2015, com a filiação ao 
autoproclamado Estado Islâ-
mico, o grupo adotou tam-
bém a denominação Estado 
Islâmico na África Ocidental.
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Humor

Cervejas

Cervejas 2

Outlet

Camisas 
de Futebol

Artes Shopping Estratégia
Comédia ao Vivo terá participa-
ção especial do Seu Waldemar 
nesta quarta-feira (19), véspera 
de feriado de Corpus Christi, às 
19h30, no Teatro da Puc. O show 
ainda conta com elenco rotativo 
e participações de convidados de 
“peso” do cenário stand up nacio-
nal. A produção local é do Grupo 
Top Brasil e Cultura do Riso.

Começa nesta quinta-feira (20), a par-
tir das 18h, a 9ª edição do PiriBier, o 
maior festival de cervejas Artesanais 
do Centro-Oeste, em Pirenópolis. 
O evento segue até sábado, dia 22, 
com  uma extensa programação que 
vai desde os shows de rock até as 
degustações e harmonizações.

Na sexta-feira (21), das 11h às 13h, 
será realizada, na Fazenda Babilônia, 
uma degustação de cervejas: “Eisen-
bahn & Quitutes Sertanejos” com a 
sommelier de cervejas e gastrôno-
ma, Bia Amorim, jurada do reality 
show “Mestre Cervejeiro” e editora 
da revista Farofa Magazine . Para 
essa ação é necessária a realização 
da inscrição na Cervejaria Santa 
Dica. As vagas são limitadas.

Para o feriado de Corpus Christi, o 
Outlet Premium Brasília mantém seu 
horário de funcionamento (das 9h às 
21h) e traz duas facilidades: transpor-
te premium gratuito aos clientes 
que querem visitar o empreendi-
mento. Além disso, terá a abertura 
da Pandora, que promete fazer 
sucesso entre os consumidores. 

O Shopping Gallo e o Sebrae 
Goiás lançam hoje, a partir das 
8h, em Goiânia, a Escola de Em-
preendedores da Região da 44.

O palestrante Fernando 
Santana ministra hoje o curso 
Prática de Cálculos Trabalhistas 
Previdenciários e seus reflexos 
no e-Social, no Sescon-Goiás.

Devido ao feriado nacional de 
Corpus Christi, não haverá expe-
diente nas agências do Sicredi, na 
quinta-feira, dia 20 de junho. 

O Passeio das Águas Shop-
ping realiza, até 07 de julho, 
a Exposição de Camisas de 
Futebol da Copa das Seleções 
Sul-Americanas e convidadas. 
A ação, gratuita, conta com 23 
mantos sagrados, entre eles, 
um utilizado pelo ícone Ronaldo 
Fenômeno e outro autografado 
pelo atacante Neymar Júnior. A 
mostra, que é gratuita pode ser 
conferida de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e aos domingos 
e feriados, das 11h às 21h.

O compositor, músico, poeta, artis-
ta visual e produtor cênico César 
Oliveira (CEZU) estará participando 
da Exposição dos Painéis do Artis-
ta, nesta quarta-feira (19), durante 
o Show Multiversos, na Villa Maria 
Taberna Mediterrânea.

No feriado de Corpus Christi, 
quinta-feira, 20 de junho, o 
Flamboyant Shopping estará fun-
cionando normalmente. As lojas 
abrem das 10h às 22h, enquanto 
as áreas de alimentação e lazer 
funcionam até 22h30. 

O professor e Learning Coach Gilberto 
Augusto criou uma lista de 10 passos es-
tratégicos de estudo corretamente para 
ser aprovado no Enem. Ele é fundador 
da plataforma de estudos APROVAÇÃO 
360 (http://gilbertoaugusto.com.br/
aprovacao360apresentacao).

Marco Emiliano Pádua, Rodrigo Martins  e Leonardo Livio 
comemorando o sucesso da estreia da quarta temporada do Deu Praia

Polly Daher, Sarah Morais e Ava Alves 
curtiram a festa de lançamento do Deu Praia

O casal Amós Rocha e Caterine 
Covem curtiu no domingo o Deu Praia

Frederico Vidigal também 
estava no Deu Praia

ZONA FRANCA

Carlo Allegri

------------------------------- 
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 fl ex 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 fl ex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------

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 fl ex 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 
fl ex 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 fi re 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
-------------------------------

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

Veículos
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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 fl ex 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 fl ex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------

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 fl ex 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 
fl ex 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 fi re 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
-------------------------------

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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2103Goiás, Tocantins e DF, 18 de Junho de 2019



classificados Goiás, Tocantins e DF, 18 de Junho de 2019 DIÁRIO DO ESTADO6 



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

------------------------------- 
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, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
------------------------------
-JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha 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 fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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
-------------------------------
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Lesões se tornam a 
principal dor de cabeça 
para Tite na seleção

Em uma Copa Améri-
ca de imenso favoritismo 
para o Brasil na fase de 
grupos, a maior ameaça 
para o técnico Tite neste 
início de torneio são as le-
sões no elenco. Prestes a 
fazer o segundo jogo pela 
competição, hoje, contra a 
Venezuela, em Salvador, o 
grupo ainda não se livrou 
de preocupações e mal 
tem conseguido contar 
com os 23 atletas convoca-
dos para os treinamentos.

A preparação para o 
torneio começou na Granja 
Comary, em 22 de maio, e 
desde então os problemas 
físicos e lesões afetaram 
seis jogadores. A situação 
mais grave foi com Ney-
mar, cortado após romper 
os ligamentos do tornozelo 
direito durante amistoso 
com o Catar. Tite teve dores 
de cabeça com mais outros 
convocados. Thiago Silva e 
Fagner se apresentaram em 
fase final de recuperação de 
lesões, Éder Militão deixou 
o treino de sábado com pro-
blema no quadril e Arthur 
sofreu com dores no joelho 
e perdeu a estreia. Por fim, 
Ederson continua fora com 
lesão na panturrilha direita.

A sequência de pro-
blemas, como lesões e 
apresentação tardia de 
convocados, levou Tite a 
só conseguir uma vez reu-
nir os 23 convocados para 
uma atividade. Na quarta-
-feira da semana passada, 
no Pacaembu, todos os jo-
gadores estiveram no gra-
mado, porém com uma 
ressalva. Naquela tarde, o 
volante Arthur trabalhou 
separado dos demais co-
legas, pois ainda se recu-
perava do problema que 
o tiraria também do jogo 
de abertura da Copa Amé-
rica, contra a Bolívia.

Embora o treino de domin-
go, no Barradão, tenha mostra-
do boas notícias, o temor de 
novos desfalques permanece 
na seleção brasileira. Arthur 
está recuperado e retomou 
a vaga de titular como subs-
tituto de Fernandinho para o 
jogo com a Venezuela. Militão 
também foi liberado pelo de-
partamento médico e realizou 
normalmente a atividade.

Segundo o lateral-direito e 
capitão Daniel Alves, o risco de 
lesão é um fantasma presente 
na seleção brasileira. “Nossa 
profissão é de risco. A gente 
não pode prever esse tipo de 
problema. Não se pode fazer 
um treino mais leve para evitar 
se machucar. Se você não der 
seu melhor, pode ficar fora de 
alguma forma”, afirmou.

O próprio jogador prota-
gonizou no ano passado um 
problema que muito ator-
mentou Tite durante a Copa 
do Mundo da Rússia. Daniel 
Alves machucou o joelho di-
reito às vésperas da viagem à 
Rússia e perdeu a chance de 
disputar o torneio. No ano 
passado, Neymar jogou a 
competição abaixo das con-
dições ideais depois de sofrer 
fratura no pé direito, Danilo 
começou a Copa como titu-
lar, para depois se machucar 
e não voltar mais ao time.

Jogadores como Renato 
Augusto e Douglas Costa tam-
bém sofreram com problemas 
físicos na Rússia. Os atletas 
admitem o risco de a qualquer 
momento se transformarem 
de titulares em desfalques. 
Como a competição já iniciou, 
a seleção brasileira não pode 
mais fazer trocas na inscrição 
em caso de lesão. “Nosso com-
promisso é se entregar 100%. 
Se por acaso tiver alguma le-
são, é porque não era a nossa 
hora, não era para acontecer. 
Eu passei por isso ano passa-
do”, disse Daniel Alves.

‘Ninguém comentaria 
minha idade se eu fosse 
homem’, diz Madonna

Madonna está con-
cedendo uma 
série de entrevis-

tas para divulgar seu novo 
trabalho, o 14º álbum da 
carreira na música pop. A 
cantora falou sobre o pre-
conceito que sofre em rela-
ção à idade e por ser mulher 
durante uma entrevista ao 
programa Fantástico, da TV 
Globo, neste domingo.

“Ninguém comentaria 
a minha idade se eu fos-

se homem. Mas, para as 
mulheres, existe um com-
portamento esperado. E 
se você ainda tiver apetite 
sexual, se ainda se divertir 
e se sentir viva, você vai ser 
desprezada, discriminada e 
perseguida”, declarou.

De acordo com a repor-
tagem, uma das principais 
rádios do Reino Unido não 
adicionou as músicas no-
vas da Madonna à playlist. 
O espaço ficou para can-

toras mais jovens. O chefe 
da BBC teria dito que eles 
precisam reduzir a média 
de idade do ouvinte. Em 
maio, a cantora já havia fa-
lado sobre o peso da idade. 
“Estou sendo punida por 
ter 60 anos”, declarou em 
entrevista à revista Vogue.

“As pessoas sempre tenta-
ram me silenciar por uma ra-
zão ou outra, seja porque não 
sou bonita o suficiente, não 
canto tão bem, não sou tão 

talentosa, não sou casada o 
suficiente, e agora é que não 
sou jovem o suficiente. En-
tão, eles continuam tentando 
encontrar um gancho. Agora 
eu estou lutando contra o 
preconceito da idade, estou 
sendo punida por ter comple-
tado 60 anos”, revelou.

Madonna lança seu 14º 
álbum de estúdio, Madame 
X, em junho. O trabalho foi 
produzido durante residên-
cia da cantora em Portugal.
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