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‘PMDB não 
é partido 
de aluguel’
p2

‘Hidrolândia está se 
saindo muito bem’ p3

Luciana rezende:

Camarões tem vaga 
na Copa ameaçada 
por falta de estrutura
A seleção camaronesa de futebol se despediu da 
Copa das Confederações de forma triste. Conquis-
tou apenas um ponto em três jogos e só não teve 
pior campanha do que a modesta Nova Zelân-
dia dentre os oito participantes. Empatou com a 
Austrália por 1 a 1, perdeu para o Chile por 2 a 0 
e para o jovem time da Alemanha por 3 a 1. Teve 
o segundo pior ataque (2 gols) e a segunda defesa 
mais vazada (6 gols), somente à frente também dos 
neozelandeses em ambos os quesitos.  p8

Presos com 
500kg de 
maconha

Multa por 
trotes 
telefônicos

Três pessoas foram 
presas pela Rotam por 
tráfico de drogas. De 
acordo com a Polícia 
Militar (PM), o primei-
ro a ser preso foi Ri-
chard Gomes da Cruz. 
Ele foi abordado du-
rante patrulhamento de 
rotina na BR-060. Den-
tro do carro do suspeito 
foram encontrados 10 
quilos de maconha. p5

O deputado estadu-
al Marlúcio Pereira 
(PSB) colocou para 
apreciação um projeto 
de lei que se passar na 
Assembleia, irá multar 
o cidadão que passar 
trotes para serviços de 
emergência em Goiás 
como os Bombeiros, 
Polícia Militar, Po-
lícia Civil, SAMU, 
entre outros.  p4

Anitta 
deve lançar 
faixa com 
Bieber 

em breve
Depois da parceria 
com a rapper Iggy 

Azalea e seu primei-
ro single em espa-
nhol ‘Paradinha’, 
Anitta deve subir 
mais um degrau 

significativo rumo à 
carreira internacio-
nal. Segundo fontes 
do colunista Flávio 

Ricco, do Portal 
Uol, a brasileira 

está prestes a liberar 
uma música com 
Justin Bieber!  p4
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Vale uma Celg
O senador Ronaldo Caiado dis-
se, na Mil FM, que a delação da 
JBS é seletiva, porque não abor-
dou nada sobre Goiás. Para ele, 
o governo do Estado perdoou 
uma dívida de R$ 1 bilhão da 
JBS, fazendo uma lei específica. 
Esse montante, segundo ele, é 
o valor que o governo do Esta-
do recebeu pela Celg. Ou seja, 
o Estado deu uma Celg para 
a JBS. Ou seja, Caiado está 
armado até os dentes pensando 
em sua campanha para gover-
nador no ano que vem.

Só ele
Instado a falar sobre a luta pela 
permanência dos incentivos 
fiscais, Caiado citou apenas ele 
e a senadora Lúcia Vânia como 
fundamentais para a manuten-
ção. Desconheceu, por exemplo, 
a luta dos empresários e do 
governador Marconi Perillo, que 
teve de negociar ferrenhamente 
com o governo de São Paulo, 
para a retirada da Adin contra 
os incentivos no STF. Não citou 
também o trabalho e a luta da 
bancada federal de Goiás.

Ameaça a Daniel
Além de reafirmar que não vai trocar o 
DEM pelo PMDB para disputar o Go-
verno de Goiás, Caiado mandou um 
recado curto e grosso para o presidente 
do PMDB, Daniel Vilela, na visita 
que fez ao mutirão de Iris Rezende, na 
região Sul de Goiânia: “Se um cruzar 
os braços, o outro não ganha.”

Remember 1994
Quem conhece a política de Goiás, 
sabe de cor e salteado o que acon-
teceu em 1994, quando Ronaldo 
Caiado, ao ser excluído do segundo 
turno, decidiu cruzar os braços e não 
apoiar a candidatura de Lúcia Vânia.

Moral da história
O inconsciente de Ronaldo Caiado 
já está antecipando que ele pode agir 
da mesma forma em 2018, cruzando 
os braços, caso Daniel Vilela não 
confirme o aluguel do PMDB para 
alavancar sua candidatura pelo DEM.

Marcos Cipriano

Radar

marcoscipriano2008@gmail.com

Jararaca viva
Pesquisa realizada pelo Data-
folha aponta o ex-presidente 
Lula (PT), em todos os cená-
rios, na liderança da disputa 
presidencial de 2018. Lula 
tem 29% a 30% das inten-
ções de voto, seguido por Jair 
Bolsonaro (PSC), com 16%, 
e Marina Silva, com 15%. A 
pesquisa foi divulgada ontem 
pelo jornal Folha de S.Paulo.

Bolsonaro em alta
A pesquisa também revela 
um crescimento das inten-
ções de voto em Bolsonaro, 
que saiu de 8% em dezem-
bro, para 14% em abril, e, 
agora, 16% em junho.

Detalhe
No cenário em que o candida-
to tucano é o governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
o PSDB fica em quarto lugar.

No entanto...
Em um terceiro cenário criado 
pela pesquisa, com Alckmin 
e o ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal Joaquim 
Barbosa, o ex-ministro ocupa 
a colocação de Alckmin, com 
11%, e o governador tucano 
cai para quinto lugar, com 8%.

Lula x Bolsonaro
No caso de segundo turno, 
Lula ganha de Bolsonaro, 
Alckmin ou João Doria, 
prefeito de São Paulo. Seus 
maiores embates são com 
Marina e com o juiz Sérgio 
Moro. Já em um cenário sem 
Lula e envolvidos na Lava 
Jato, Marina vence Bolsona-
ro e Ciro Gomes e empata 
com Alckmin e Dória.

A voz do Nordeste
Lula continua imbatível no 
Nordeste, com 48% das in-
tenções de voto. No Norte 
seu eleitorado cai para 39%.  
O Datafolha mostra que os 
eleitores de Lula continuam 
sendo em maior proporção 
formado por pessoas com 
ensino fundamental.

Números de Bolsonaro
O melhor desempenho de 
Bolsonaro é no Centro-
-Oeste, com 22% das inten-
ções de voto. Do eleitorado 
do parlamentar 22% são 
homens, jovens entre 16 a 
24 anos representam 23%, 
com ensino médio 21%, 
empatado com ensino 
superior, e com renda fami-
liar de cinco a dez salários 
mínimos representam 25%.

A seringueira
De acordo com o Datafo-
lha,  Marina Silva tem me-
lhor desempenho no Norte, 
com 18%, entre mulheres, 
que representam 18% das 
intenções de voto, jovens de 
16 a 24 anos, com 18%, e 
de ensino médio com 17%.

Candidato dos ricos
Geraldo Alckmin lidera 
entre os mais ricos, com 
14% das intenções de 
voto, maiores de 60 anos 
com 12% e tem maior 
expectativa de voto no 
Sudeste, com 12%.

Acompanhamento 
psicológico
Projeto da ex-deputada Raquel 
Teixeira - atual secretária de 
Educação de Goiás —, que 
torna obrigatória a oferta de 
acompanhamento psicológico 
para alunos, professores e pro-
fissionais da educação básica, 
ganhou substitutivo da senado-
ra Marta Suplicy (PMDB-SP), 
na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) do Se-
nado. Em seu relatório, Marta 
argumenta ser “indiscutível” 
a importância e abrangência 
da atuação dos psicólogos no 
ambiente escolar.

Assuntos de estado
O governador Marconi Perillo 
(PSDB) recebeu tarde de 
ontem  o prefeito de Catalão, 
Adib Elias (PMDB), para 
discutir a criação de um novo 
distrito agroindustrial no mu-
nicípio. Pelo projeto em estu-
do, a administração municipal 
cederia a área, e o Governo de 
Goiás promoveria as obras de 
infraestrutura local.

Crise na oposição
A primeira-dama de 

Goiânia, Dona Íris, 
voltou a dizer, duran-

te entrevista na manhã de on-
tem, que o PMDB não é “par-
tido de aluguel”. A declaração 
foi dada após ter sido questio-
nada pelo Jornal Opção se tal 
expressão seria um recado ao 
senador Ronaldo Caiado, do 
DEM, pré-candidato ao go-
verno de Goiás em 2018.

“Há intenção de Ronaldo 
Caiado de alugar o PMDB? 
[risos] Eu disse o que eu ti-
nha que dizer. PMDB não 
é partido de aluguel, jamais 
será, não estaria nem aqui se 
fosse. ‘Tô’ fora”, garantiu.

Ao lado do marido, o pre-
feito Iris Rezende (PMDB), 
a ex-deputada participou de 
reunião da executiva com as 
bancadas estadual e federal, 
comandada pelo presidente 
Daniel Vilela, que contou 
com a presença de lideran-

ças de todo o estado.
Segundo ela, o PMDB 

deve sim buscar aproxima-
ção com outros partidos da 
oposição, mas que isso não 
passaria por um “emprésti-
mo”. “É uma questão natu-
ral. Agora, como vai ser feito 
[o processo de construção de 

alianças], eu não tenho como 
exercer a futurologia, não 
aprendi ainda não, às vezes 
um pouquinho a gente con-
segue. O que eu sei é que par-
tido não vai ser de aluguel. 
É uma instituição forte, tem 
uma capilaridade imensa em 
Goiás e no país, agora de re-

pente tá precisando de dar 
um impulso” reiterou.

Questionada sobre o 
papel do PMDB no pro-
cesso eleitoral de 2018, a 
primeira-dama insistiu em 
uma candidatura própria: 
“Sempre defendi, não mudei 
meu pensamento até agora. 

Acho difícil mudar, acho que 
PMDB é muito forte, defen-
do e sempre vou defendê-lo.”

Vozes roucas
Assim como o marido, 

Dona Íris afirmou que, a des-
peito do que indica a maioria 
do partido, o deputado fe-
deral Daniel Vilela não é — 
pelo menos ainda — o nome 
do PMDB para o governo em 
2018. “Não posso dizer que 
o PMDB vai lançar Daniel 
Vilela a governador. Sei que 
existe da parte dele um dese-
jo de ser o candidato, o que 
é natural. Mas defendo que 
temos que primeiro restabe-
lecer a unidade partidária, 
envolvimento, para depois 
discutir candidatura. Temos 
tempo hábil para fazer esse 
trabalho e depois disso pen-
sar qual o nome”, opinou.

O casal Iris e os prefeitos 
Adib Elias (Catalão) e Ernes-
to Roller (Formosa) foram 
os únicos que relativizaram 
o nome de Daniel como pré-
-candidato do PMDB ao go-
verno de Goiás em 2018. Nos 
bastidores, a informação é de 
que iristas preferem apoiar o 
senador do DEM, Ronaldo 
Caiado. (Alexandre Parrode)

Jornal Opcão                                                
Divulgação

Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás
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Luciana Rezende: ‘Hidrolândia 
está se saindo muito bem’
A primeira-dama de Hi-

drolândia, Luciana 
Rezende, concedeu 

entrevista ao Diário do Es-
tado e falou sobre seu papel 
na política, as dificuldades 
devido a crise econômica e 
também comentou o traba-
lho realizado pelo prefeito 
da cidade, Paulinho Rezende 
(DEM). Ela e o marido se 
conheceram enquanto ele era 
jogador em São Paulo

Segundo Luciana, o prin-
cipal problema vivido pela 
cidade é a questão do de-
semprego. “A maior deman-
da seria o emprego. Muitas 
pessoas vão lá pedir uma 
cesta, um remédio, pedir 
para ajudar com a conta de 
água, de energia, mas por 
conta de não conseguir em-
prego. Por isso a gente corre 
atrás do Pólo Industrial”.

Para ela, Hidrolândia con-
segue, apesar da crise econô-
mica do país, ter um bom de-

sempenho. “A gente sabe que 
está em crise. O Governo aju-
da muito. A arrecadação do 
município é pouca. Acho que 
agora a economia está para-
lisada. E lá não é diferente. 

Apesar da crise e diante das 
dificuldades, Hidrolândia 
está se saindo muito bem”.

Ela afirmou que o mu-
nicípio teve uma melhoria 
significativa na administra-

ção de Paulinho. “Eu vejo 
Hidrolândia antes e depois. 
Lógico que a gente não con-
segue sozinho. Temos a aju-
da do Governo do Estado. 
O Pablo corre muito atrás. 

Uma das principais é o Gi-
násio de Esportes que ficou 
com as obras paradas por 
oito anos. A piscina olímpi-
ca era um criatório de mos-
quitos da dengue e hoje re-
cebe aulas de hidroginástica 
para idosos e natação para 
crianças. Tudo gratuito”.

Segundo a primeira-da-
ma, o hospital municipal 
não funcionava 24 horas e 
não realizava partos. Atu-
almente, o hospital realiza 
cirurgias como laqueadu-
ra, vasectomia e cirurgia 
de hérnia de disco. Ela ain-
da afirmou que as salas de 
aula foram ampliadas e as 
escolas reformadas.

Por fim, ela ainda afir-
mou que Paulinho não vai 
se candidatar a deputado 
estadual. “Não vai ser dessa 
vez. É lógico que é um de-
sejo dele. Mas não é o mo-
mento ainda. Ele fez o com-
promisso de ser prefeito por 
quatro anos e ele quer cum-
prir. O Paulinho continua”.

Carlos Humberto                                               
Walter Peixoto 



Goiânia, 27 de Junho de 2017 Diário Do EstaDo4 cotidiano
R$ 18 milhões para hospital 
de Aparecida de Goiânia
O ministro da Saú-

de, Ricardo Barros, 
anunciou a libera-

ção de R$ 18 milhões para 
a compra dos equipamentos 
referentes a primeira etapa 
do Hospital Municipal. A 
confirmação se tornou oficial 
durante visita do ministro à 
unidade. O prefeito Gustavo 
Mendanha e vice-prefeito 
Veter Martins receberam pes-
soalmente Ricardo Barros e, 
juntos, andaram pelas depen-
dências do Hospital.

“São 18 milhões em equi-
pamentos, inicialmente, que 
serão pagos imediatamente. 
Liberaremos mais recursos 
posteriormente e logo tere-
mos esse hospital a serviço 
da saúde do povo de Apare-
cida. É uma conquista im-
portante de todas as forças 
políticas envolvidas princi-
palmente para nós da banca-
da federal”, destacou o mi-
nistro Ricardo Barros.

Segundo o secretário de 
Saúde do município, Edgar 
Tolini, o Hospital Municipal 
entrará em funcionamento 
em etapas. “Na primeira 
estão previstos 60 leitos clí-
nicos, a ala de diagnóstico, 
parte do centro cirúrgico, 20 
UTIs adulto, parte adminis-
trativa, lavanderia, Central 
de Material Esterilizado, 
cozinha e pronto socorro 
que tem 10 leitos”, ressal-

tou o secretário.
O prefeito Gustavo Men-

danha comemorou o anún-
cio do ministro e afirmou 
que a Prefeitura não medirá 
esforços para a inaugura-
ção da maior obra de saúde 
pública da cidade. “Quero 
agradecer a presteza do Mi-
nistro que em um domingo 
veio visitar nossa unidade. 
Agora, com o anúncio ofi-
cial do investimento, assim 
que os recursos forem cre-
ditados no fundo municipal, 
nós vamos licitar a compra 
dos equipamentos para colo-

car o hospital em funciona-
mento o mais rápido possí-
vel”, salientou o prefeito.

O deputado federal Daniel 
Vilela (PMDB) parabenizou 
Ricardo Barros pelo traba-
lho desenvolvido a frente do 
Ministério da Saúde. “O mi-
nistério saiu dos holofotes e 
das grandes discussões, isso é 
um bom sinal, que vem fun-
cionando bem, e aprova dis-
so é o que foi anunciado hoje 
para todos os goianos, os 
recursos para a compra dos 
equipamentos do hospital”, 
pontuou o deputado.

Hospital Municipal
O Hospital Municipal 

possui 21 mil metros qua-
drados, sendo seis blocos, 
que incluem pediatria, ge-
riatria, dois para clínica mé-
dica e dois para pós-cirur-
gia. O HMAP abriga ainda 
220 leitos, sendo 90 leitos 
clínicos, 60 leitos cirúrgi-
cos, 20 leitos pediátricos, 30 
leitos de UTIs, 10 leitos de 
recuperação anestésica e 10 
leitos de reanimação e ob-
servação. A unidade fica na 
Avenida V-5, áreas 01 a 04, 
no setor Cidade Vera Cruz. 

A obra foi orçada em cerca 
de R$ 64 milhões.

A unidade também possui-
rá área de pronto-atendimen-
to; atendimento de urgência 
e área de apoio terapêutico, 
ambulatório, apoio diag-
nóstico, raio-x, eletrocar-
diografia, ultrassonografia, 
endoscopia, tomografia com-
putadorizada, laboratório, 
apoio técnico e administrati-
vo, apoio logístico, farmácia, 
serviço de nutrição e dietéti-
ca, lactário, internação geral 
(adulta e pediátrica), e centro 
cirúrgico com 10 salas.

Redação                                                
Wigor Vieira/SMS

aNtt autoriza aumento do valor 
cobrado em pedágios de Goiás

Rafael Tomazeti                                 

A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) aprovou o aumen-
to da Tarifa Básica de Pedá-
gio do contrato de conces-
são da BR-060/153/262/
DF/GO/MG, no trecho da 

Marcelo Ferreira/D.A Press. 

BR-060 e BR-153 no DF até a 
divisa MG/SP e BR-262, da 
BR-153/MG à BR-381/MG, 
explorado pela Concessio-
nária das Rodovias Centrais 
do Brasil (Concebra).

A decisão, publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
, atinge, inclusive, veículos da 

categoria 1 (automóvel, cami-
nhonete e furgão) e abrange 
11 praças de pedágio.

Em Alexânia, por exemplo, 
o valor passará de R$ 4,30 para 
R$ 5,30. Na praça de Goianá-
polis, no trecho entre Goiânia 
e Anápolis, a tarifa vai passar 
de R$ 3,10 para R$ 3,90. O 
preço mais alto é no pedágio 
de Itumbiara, que passa a co-
brar R$ 6,90. O reajuste entra 
em vigor a partir de hoje.

De acordo com a concessio-
nária, a revisão tarifária ocorre 
conforme previsão contratual. 
Ainda segundo a Triunfo Con-
cebra, entre os principais fato-
res que impactaram o reajuste 
está o aumento em investimen-
to em obras de conservação e 
recuperação asfáltica. A nova 
tabela de tarifas pode ser confe-
rida no site da concessionária.

Projeto de lei quer multar 
autores de trotes telefônicos
Carlos Humberto                                        

O deputado estadual Mar-
lúcio Pereira (PSB) colocou 
para apreciação um projeto 
de lei que se passar na As-
sembleia, irá multar o cida-
dão que passar trotes para 
serviços de emergência em 
Goiás como os Bombeiros, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
SAMU, entre outros.

O projeto de lei nº 2204/17 
prevê uma multa no valor de 
R$ 10 mil ao autor do acio-
namento telefônico indevido. 
O objetivo segundo o parla-
mentar é coibir este tipo de 
ação já que ao atender uma 
ligação com falsos pedi-
dos de ajuda, os serviços de 
emergência podem deixar de 
ajudar uma pessoa que real-
mente possa estar precisando 

de um auxílio ou resgate.
O estado de São Paulo, 

por exemplo, já possui uma 
lei similar a que está sendo 
proposta. A multa é de R$ 
1.239,35 e a conta paga pelo 
responsável pela linha. Se-
gundo o Governo Federal, 
os trotes telefônicos causa 
ao país aproximadamente 
R$ 1 bilhão de prejuízo.

Divulgação
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Trindade: Espaço do Romeiro 
oferece atendimento diário
Os devotos que estão em 

Trindade participando 
da Romaria do Divi-

no Pai Eterno contam com 
um local dedicado totalmente 
a eles, que reúne informação, 
serviços e entretenimento. É 
o Espaço do Romeiro, loca-
lizado no pátio do Santuário 
Basílica, em frente às lojinhas, 
estruturado com 11 estandes. 
O atendimento é diário e fun-
ciona entre 8h e 19h.

Entre os estandes, está o da 
Polícia Civil, onde o devoto 
pode procurar ou entregar do-
cumentos perdidos, além de 
registrar ocorrências. No Pon-
to de Encontro, os romeiros 
têm auxílio para procurar pes-
soas desaparecidas durante a 
Festa. Já no estande das Obras 
Sociais Redentoristas, os vi-
sitantes conhecem melhor o 
trabalho promovido nas insti-
tuições de Goiânia e Trindade.

Uma novidade interessan-
te no Espaço do Romeiro 
deste ano é a exposição de 
fotos que retratam a história 
e o trabalho evangelizador 
da Associação Filhos do Pai 
Eterno (Afipe). Foi por meio 
da Associação fundada pelo 
Pe. Robson de Oliveira, que 
é Superior Provincial dos Re-
dentoristas de Goiás, que a 
devoção ao Divino Pai Eter-
no se tornou conhecida em 
todo o Brasil e até fora dele.

A coordenadora de marke-
ting da Afipe, Bárbara Simões, 
destaca o objetivo da exposi-
ção: “Pretendemos contextua-

lizar e reunir o contexto histó-
rico da devoção ao Divino Pai 
Eterno por meio de imagens 
que mostram a evangelização 
e o trabalho realizado em tor-
no dela diariamente. Temos 
fotos de devotos, colaborado-
res da Afipe, religiosos, das 
Obras Sociais Redentoristas, 
enfim, retratamos tudo que 

temos relacionado à Trinda-
de, ao Santuário Basílica, à 
Afipe e ao Pai Eterno”.

O espaço conta ainda com 
os estandes da Afipe, onde 
estão sendo feitos cadastros 
daqueles que desejam se tor-
nar associados; Rádio Difu-
sora/Rede Pai Eterno; Sala 
de Imprensa; Animação Vo-

cacional e outros.

Cineteatro
Nesta terça-feira, quinto 

dia da Romaria, o Cineteatro 
Afipe exibirá filmes que estão 
em comunhão com o tema da 
Romaria 2017, “Maria, serva 
humilde e fiel ao Pai Eterno”.

Às 15h30, os trindadenses e 

romeiros poderão ver o filme 
“Pedro – A Redenção”. Às 18 
horas, é a vez do filme “Maria 
de Nazaré”. Em seguida, às 
21h45, será exibido “O servo 
de Deus Pe. Pelágio”. Toda a 
programação do Cineteatro 
Afipe é gratuita e o público 
pode retirar a entrada uma 
hora antes de cada evento.

Redação                                                
Divulgação

Campanha disponibiliza 2ª dose de 
vacinas contra influenza, em Goiânia

Goiânia recebeu remessa 
de vacinas do Ministério da 
Saúde destinada a aplicação 
da 2ª dose das crianças. Des-
de o início de junho as unida-
des de saúde de Goiânia fo-
ram abastecidas com a vacina 
para realização da 2ª dose das 
crianças, e observou-se que a 
procura não está sendo a es-
perada. Portanto serão libera-
das vacina da influenza para 
atender as doses das crianças 
de seis meses a menores de 
cinco anos de idade, gestan-
tes e puérperas. Crianças que 
também não foram imuniza-
das com a 1ª dose também 
podem ser vacinadas agora.

Devem receber a segunda 
dose aquelas crianças que va-
cinaram este ano contra a in-
fluenza pela primeira vez na 
vida. As crianças que foram va-

cinadas em anos anteriores não 
têm necessidade de receberem 
uma segunda dose. Essa orien-
tação se deve ao fato de que 
cerca de 30% das crianças que 
receberam apenas uma dose da 
vacina não desenvolvem prote-
ção suficiente, portanto os pais 
devem estar atentos para garan-
tir a proteção de seus filhos.

A vacinação da gestante e 
puérpera deverá ser mantida, 
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pois a cobertura vacinal 
encontra-se inferior ao reco-
mendado que é 90%. Este 
grupo apresenta risco con-
siderável de complicações 
com a influenza. A vaci-
nação da gestante também 
possibilita proteção indireta 
ao bebê até que ele receba a 
vacina aos seis meses de ida-
de. O horário de vacinação 
nos postos é das 8h às 17h.

suspeitos de tráfico são presos com 
500kg de maconha, em Goiânia

Três pessoas foram presas pela 
Rotam por tráfico de drogas. De 
acordo com a Polícia Militar 
(PM), o primeiro a ser preso foi 
Richard Gomes da Cruz. Ele foi 
abordado durante patrulhamen-
to de rotina na BR-060. Dentro 
do carro do suspeito foram en-
contrados 10 quilos de maconha.

Richard da Cruz então infor-
mou que o local onde ele havia 

comprado a droga havia mais. 
Diante disso, a equipe foi até uma 
residência localizada no Residen-
cial Buena Vista, em Goiânia. No 
local, foram encontrados 450 qui-
los de maconha. João Batista 
Gonçalo e Noeli Carneiro Pinto 
Gonçalo estavam na casa e fo-
ram presos. Os suspeitos foram 
encaminhados à Centram de 
Flagrantes. (Rafael Tomazeti) 



sua coluna, Ricco afirmou que 
a produção já está em estágio 
avançado e resta apenas finali-
zar pequenos detalhes.

A aposta em Justin Bieber 
não é atoa. A feating do cantor 
com Luis Fonsi em ‘Despaci-
to’ rendeu o primeiro lugar do 
chart Hot 100 da Billboard, 20 
anos após uma faixa em espa-
nhol (a Macarena!) conquistar 
o posto pela última vez.
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Homem invade 
o palco, derruba 
Simaria e leva 
soco de Simone

Anitta deve lançar faixa 
com Justin Bieber em breve

Um homem invadiu 
o show da dupla 
sertaneja Simone & 

Simaria em Amargosa, na 
Bahia, na noite deste últi-
mo domingo (26). Nas ima-
gens divulgadas nas redes 
sociais, é possível ver que 
o autor derruba Simaria 
e logo depois recebe um 
soco de Simone, ao perce-
ber que a irmã estava em 
apuros. O homem foi con-
trolado por seguranças e 
levado para fora do palco.

As imagens mostram 
que o homem entra pelo 
lado esquerdo do palco e 
agarra Simaria, mas é logo 
contido por seguranças.

A invasão aconteceu no 
momento em que elas can-
tavam a música “Regime Fe-
chado”. Depois do susto, a 
dupla falou com a plateia so-
bre a situação. Simone, que 
ajudou a irmã, desabafou: 
“Vocês vão me perdoar, mas 

Depois da parceria com 
a rapper Iggy Azalea e seu 
primeiro single em espa-
nhol ‘Paradinha’, Anitta 
deve subir mais um degrau 
significativo rumo à car-
reira internacional.

Segundo fontes do co-
lunista Flávio Ricco, do 
Portal Uol, a brasileira está 
prestes a liberar uma músi-
ca com Justin Bieber! Em 

na hora que eu vi o cara derru-
bar a minha irmã no chão eu 
meti a porrada mesmo. Quem 
tem irmão sabe, eu dou minha 
vida pela minha irmã e, em 
uma situação dessa, meu ins-
tinto de irmã falou mais alto”.

Simaria relatou que esta-
va “tremendo” e que havia 
se machucado “de verdade”. 
“Ralou meu joelho mesmo, 
me machuquei de verdade. 
Mas isso vai servir de lição 
pra um monte gente. Não 
precisa fazer isso (…) É a 
mesma coisa de jogar celular 
no palco. Já levei celular na 
cara. Não façam isso, porque 
machuca mesmo, é falta de 
respeito. Na hora que der, 
vocês vão ter um abraço nos-
so, com certeza. A gente é de 
vocês”, destacou Simaria.

O show recomeçou depois 
de três minutos de conversa 
como público. De acordo com 
o jornal Extra, a assessoria de 
imprensa da dupla informou 
que as duas não vão se mani-
festar sobre o susto.

Sara Queiroz                                                

Fausi Humberto

#hashtag

fausihumberto.diariodoestado@gmail.com

Apresentação. DEBORAH THOMAS, FABIO LEAL FERREIRA, 
RAQUEL MASCARENHAS e FERNANDA ROCHA no brunch 
de apresentação do Aparecida Shopping, na sexta-feira (23)

Arraiá. CLÊNIA MOURA e seu filho, EUZÉBIO MEIRELES 
MOURA se divertindo na Festa Junina da Escolinha Sonho Infantil

Agito. PEDRO EDUARDO e BRUNO CÉZAR durante show de Diego e 
Arnaldo, na segunda temporada do Deu Praia, que aconteceu domingo (25)
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Shopping
A inauguração oficial do 
Aparecida Shopping acon-
tece hoje, às 8h30, com café 
da manhã para convidados e 
imprensa. Estarão presen-
tes os representantes do 
grupo investidor: Fernando 
Maia, da Saga Malls; José 
Costa, da JC Distribuição; 
o empresário José Carlos 
Vieira; e Antônio Luís dos 
Santos Barros, da Mará Par-
ticipações; além de lojistas 
e outros representantes do 
mercado de varejo. 

Shopping 2
Também estão confirmados 
o governador de Goiás, 
Marconi Perillo; o prefeito 
de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha; e o 
ex-prefeito Maguito Vilela, 
entre outras autoridades. A 
cerimônia será realizada na 
parte interna do shopping, 
em área reservada na praça 
de alimentação. Antes do 
corte da fita inaugural, 
haverá uma bênção ecu-
mênica. Do lado de fora, 
às 9h30, DJ e animadores 
iniciam a preparação com 
o público. As portas estarão 
abertas a partir das 10h.

Cinema
O Flamboyant Shopping 
Center traz como destaque 
para as férias, atrações 
exclusivas e abertas ao 
público no Garden Flam-
boyant. Nesta quinta-feira, 
29, às 19h, será exibido o 
filme “Pets, a vida secre-
ta dos bichos”. A sessão 
tem entrada franca. Uma 
estrutura confortavelmen-
te ambientada contará 
com tapetes e puffs, onde 
crianças e adultos poderão 
desfrutar de um agradável 
momento em família.

Vacina
O Hospital de Urgências 
de Aparecida de Goiânia 
(Huapa), por meio do 
Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho 
(Sesmt), promove, entre 
hoje e quinta-feira, 29, a 
Campanha de Vacinação 
Obrigatória contra Tétano e 
Hepatite B para os colabo-
radores da unidade. 

Vacina 2
Os profissionais podem pro-
curar a sala do Sesmt hoje, 
entre os horários de 10h e 
12h;14h e 16h ou 18h e 20h. 
E amanhã e quinta a vacina 
estará disponível das 14h às 
16h e das 18h às 20h.

# E os PARABÉNS de hoje vão para: Anna Santos, 
Brunno Vieira, Claudilice Aragão, Evandro Rius, 
Kasser Toufic Bittar Neto, Ludmila Braga, Marcello 
Faustini, Marcos Jatobá, Thiago Gomes e Tom Faria. 
# A dupla Higor & Henrique e os cantores 
Victor Castilho, Andre Vieira e Rodrigo Aran-
tes estarão hoje se apresentado no Festival 
Botekim do Villa Mix, às 22h.
# A primeira coleção da estilista Valeria Carmo 

será lançada hoje na Janaíne Valéria Showroom, 
no Le Touche, às 20h. 
# O cantor Wilian José faz show hoje no Cerrado 
Cervejaria, às 20h.
# A academia ViaFit Family acabou de inaugurar 
sua nova sede dentro do Aparecida Shopping.
# O longa metragem “Tudo e Todas as Coisas” é 
o filme do mês no CineMaterna do Flamboyant, 
amanhã, às 14h10.
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O presidente Michel 
Temer sancionou a 
lei que possibilita 

descontos para os consumi-
dores caso o pagamento seja 
feito em espécie, e não em 
cartão de crédito ou débito. 
A lei que regulamenta a di-
ferenciação de preços tem 
como origem a Medida Pro-
visória (MP) 764/2016. A ce-
rimônia de assinatura da san-
ção presidencial ocorreu no 
fim da manhã de hoje (26), 
no Palácio do Planalto.

Além de permitir que os 
comerciantes cobrem pre-

ços diferenciados para um 
mesmo produto em função 
da forma de pagamento, a 
medida possibilita a varia-
ção do valor em função do 
prazo de pagamento.

Entre as mudanças feitas 
pelo Congresso ao texto ori-
ginal está a obrigação do for-
necedor de informar, em lu-
gar visível, os descontos que 
são oferecidos, tanto com re-
lação ao meio de pagamento 
quanto em relação ao prazo. 
O comerciante que não cum-
prir essa regra estará sujeito 
a multas previstas no Código 
de Defesa do Consumidor.

A diferenciação de pre-

ços já estava valendo, uma 
vez que ela foi apresentada 
por meio de MP. No entan-
to, como sofreu alterações 
durante a tramitação no 
Legislativo, precisa ser san-
cionada pela Presidência da 
República para virar lei.

A MP foi apresentada 
pelo Executivo, em meio a 
um pacote de medidas ma-
croeconômicas que foram 
publicadas sob a justificativa 
de possibilitar o aumento da 
produtividade no país.

A expectativa é de que, ao 
permitir a diferenciação de 
preços, ela estimule a que-
da do valor médio cobrado 

pelos produtos, de forma 
a evitar que consumido-
res que não usam o cartão 
como forma de pagamento 
paguem as taxas dos car-
tões, quando embutidas nos 
preços dos produtos.

Reunião
Nesse domingo (25) à 

noite, o presidente Temer 
se reuniu com parlamenta-
res e ministros no Palácio 
do Alvorada. Oficialmente, 
a reunião foi feita com o 
objetivo de “discutir a pau-
ta de votações no Congres-
so”. Participaram dela o 
presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ), e os 
líderes do governo no Con-
gresso, André Moura (PSC-
-SE), e na Câmara, Aguinal-
do Ribeiro (PP-PB).

Também estiveram presen-
tes os ministros da Fazenda, 
Henrique Meirelles, da Justi-
ça e Segurança Pública, Tor-
quato Jardim, da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, da Secretaria 
de Governo da Presidência, 
Antônio Imbassahy, da Se-
cretaria-Geral da Presidên-
cia da República, Moreira 
Franco, do Gabinete de Se-
gurança Institucional, Sérgio 
Etchegoyen, e das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes.
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Com chegada da colheita, preços 
do milho voltam a cair em Goiás

Após duas semanas de rela-
tiva estabilidade, os preços do 
milho voltaram a cair na maio-
ria das regiões acompanhadas 
pelo Cepea. A melhora climá-
tica favoreceu o avanço da co-
lheita, o que aumentou a oferta 
do cereal e levou compradores 
domésticos a reduzir o valor 
de suas ofertas. Em Goiás, por 
exemplo, os preços estão cota-
dos em R$18,55 por saca de 
60 kg, valor abaixo inclusive 
do preço mínimo estabelecido 
pelo Governo Federal.

No mercado interno goia-
no, os preços do milho se com-
parado com o inicio do mês de 

junho com os atuais, tiveram 
um registro de queda de 9,5% 
na cotação da saca, segun-
do dados do Instituto para o 
Fortalecimento da Agrope-
cuária de Goiás (Ifag). “Isso 
é reflexo da chegada da co-
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lheita e das expectativas de 
aumento da oferta do cere-
al, o que tem pressionado 
negativamente os preços 
no mercado interno”, diz 
o analista técnico da Faeg 
e Ifag, Cristiano Palavro.
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Falta de estrutura: Camarões 
tem vaga na Copa ameaçada
A seleção camarone-

sa de futebol se des-
pediu da Copa das 

Confederações de forma tris-
te. Conquistou apenas um 
ponto em três jogos e só não 
teve pior campanha do que a 
modesta Nova Zelândia den-
tre os oito participantes. Em-
patou com a Austrália por 1 
a 1, perdeu para o Chile por 
2 a 0 e para o jovem time da 
Alemanha por 3 a 1. Teve o 
segundo pior ataque (2 gols) 
e a segunda defesa mais va-
zada (6 gols), somente à fren-
te também dos neozelande-
ses em ambos os quesitos. 

Camarões não conta com 
jogadores muito conhecidos 
do cenário mundial - o mais 
popular é o atacante e camisa 
10 Aboubakar, do Besiktas. 
Diferentemente do passado 
recente, onde tinha nomes 
como Eto’o, Geremi, Song, 
Kameni, Marc-Vivien Foé e 
Djemba-Djemba. Ainda as-
sim, na Rússia esperava-se 
mais da seleção comandada 
por Hugo Broos, uma vez que 
ela foi campeã da Copa das 
Nações Africanas neste ano.

O grande problema não é 
o talento em si. Pelo menos 
é o que pensa o treinador. 
Segundo ele, a estrutura no 
país é precária. E isso trava 
o desenvolvimento dos jo-
vens que ainda estão come-
çando por lá. Vale lembrar 
que nenhum dos 23 jogado-

res convocados para a com-
petição atua no precário 
Campeonato Camaronês.

- Somos uma das melho-
res seleções africanas, mas 
tivemos neste torneio a pro-
va de que muitas coisas pre-
cisam melhorar. Claro que é 
uma questão de qualidade, 
mas também de treino. Ain-
da vivemos do nosso sucesso 
do passado, como na Copa 
das Confederações de 2003 

(chegaram até a final e per-
deram para a França na pror-
rogação). Agora até temos 
uma geração de jogadores 
que atuam na Europa, como 
no Milan, Inter, Liverpool, 
esse não é o caso - desabafou 
Hugo Broos após a derrota 
para a Alemanha, que decre-
tou a eliminação camaronesa 
da Copa das Confederações.

- Não estou acusando nin-
guém, só dizendo que há 

problemas de treino e estru-
tura em Camarões. Existem 
poucos campos. É impossível 
treinar um bom futebol em 
Camarões, um futebol mo-
derno. Se nos classificarmos 
à Copa, temos que pensar 
em resolver esse problema 
para o futuro - completou.

Apesar do título da Copa 
das Nações, Camarões não 
vive bom momento. A sele-
ção está em segundo lugar 

no Grupo B das eliminató-
rias africanas, com 2 pontos 
em dois jogos. Quem lidera 
é a Nigéria, com 6, e so-
mente o primeiro consegui-
rá vaga na Copa do Mundo 
de 2018. É óbvio que ainda 
faltam quatro partidas, mas, 
pelo futebol apresentado na 
Copa das Confederações, os 
camaroneses correm sério 
risco de não voltar à Rússia 
no ano que vem.
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Chiesa não perdoa Yamasaki: “Deveria 
se esconder e nunca mais arbitrar”

A vitória de Kevin Lee 
na luta principal do UFC 
Oklahoma veio rodeada de 
muita polêmica, já que o 
árbitro Mário Yamasaki te-
ria interrompido o comba-
te quando Michael Chiesa 
ainda estaria tentando se 
desvencilhar do mata-leão 
aplicado pelo adversário. A 
atitude do brasileiro irritou 
fãs, o presidente do Ultimate, 
Dana White, e, claro, o pró-
prio lutador peso-leve. 

- Mário Yamasaki deveria 
se esconder, colocar a cabe-
ça em um buraco e nunca 
mais arbitrar qualquer tipo 
de evento profissional de 
MMA. Ele não deveria ar-
bitrar nunca mais. Deveria 
passar mais tempo estudan-
do as regras do que fazer seu 
coraçãozinho estúpido para 

as câmeras - disse Michael 
Chiesa ao “Fox Sports”. 

O peso-leve ainda revelou 
quais suas lembranças do exa-
to momento em que Mário 
Yamasaki decidiu parar a luta. 
Segundo Michael Chiesa, a 
atitude do árbitro brasileiro 
não tem lógica, já que, duas 
lutas antes, Justine Kish teve 
muito mais tempo para se li-
vrar de um mata-leão encaixa-
do aplicado por Felice Herrig. 

- Lembro de procurar as 
mãos do Kevin, olhando para 
a tela e vendo que tinha alguns 
segundos restantes. Levei mi-
nhas mãos para cima, eu po-
deria escapar. Mas vi o Mário 
entrar e, em seguida, interrom-
per a luta. Quero dizer, ele já 
tem uma reputação ruim. Não 
estou desapontado comigo 
mesmo, ele me roubou uma 

oportunidade, roubou os 
fãs de verem uma grande 
luta, roubou até o Kevin, 
que teve uma vitória ro-
deada de controvérsia.

Por fim, Michael Chie-
sa revelou que irá recor-
rer à Comissão Atlética 
para tentar anular a der-
rota, mas confirmou que 
aceita enfrentar Kevin 
Lee novamente, no final 
do ano, em Detroit.

- (Yamasaki), você me 
roubou. Acho que é certo 
que eu e minha equipe re-
corra à Comissão. Vamos 
fazer o que pudermos para 
que isso seja revogado e vou 
procurar a revanche. Vou 
lutar com ele em Detroit, 
em dezembro. Poderia lu-
tar com ele agora mesmo 
- concluiu Michael Chiesa.



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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zetec apenas R$5.800,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
-------------------------------
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
-------------------------------
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

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

MOTO
-------------------------------
HONDA TWISTER 07/ 
07 amarela 250cc R$ 
6.300,00 F:3213-4848 
whatsapp:99 15-3466
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915 -3466

-------------------------------
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
-------------------------------
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
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656

PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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
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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
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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. 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
-------------------------------
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, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 27 a 45 anos, 
morena clara ou negra, 
para um futuro casamen-
to. Tenho 44 anos, cari-
nhoso e fiel. Neto F: 9949 
5-2981
-------------------------------

BELEZA
-------------------------------
HENNA INDIANA para 
sobrancelhas. Maior fixa-
ção!! Entrega para todo 
o Estado de Goiás, DR e 
entorno. (62) 99038386 / 
(62) 84552895. hennain-
diana@hotmail.com
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: PROMOÇÃO 
IMPERDÍVEIS Massa-
gem Tailandesa, tântrica, 
lenços de seda, 4 mãos, 
yoni, terapêutica, rela-
xante, anti-stress, com 
pés, depilação, esfoliação 
e outras. Todas elas com 
o objetivo de proporcio-
nar novas sensações de 
prazer F: 98581-7388
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Te-
rapêutica com estimula-
ção e esfoliação corporal. 
9117-4159 / 99901-8676
-------------------------------
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 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 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 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 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
ANJELA com novidade, 
sua prima para ajudar 
atender melhor. UAU! 
Quem gosta de muito bei-
jo corporal F: 98584-2791
-------------------------------
PAULO acompanhante, 
32 anos, moreno alto 
1,80mt, para mulheres 
de 37 a 60 anos, realizo 
qualquer fantasia de to-
das as mulheres! Ligue 
e marque seu horário F: 
99961-1597
-------------------------------
JOYCE mulata, 18 anos, 
completa. Oral bem mo-
lhadinho. Para ele e ela, 
casais. Hotel/motel. Pró-
ximo Buriti Shopping, st. 
Vila Rosa. 3609-7485 / 
99205-0168 (seg. a sexta 
das 9:30 as 17:00)

LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
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
-------------------------------
ANGELA 39 anos, óti-
ma em sexo oral até o 
fim R$50,00 com local F: 
9964-3091 / 9461-2970 / 
8593-4990
-------------------------------
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 
3637-7281
-------------------------------
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
-------------------------------
ANITA 18 anos, mulata 
com local discreto, Setor 
Negrão Lima. Para ele/
ela/casais. Hotel/motel/
residência, de segun-
da a sexta das 09:00 as 
18:00hs. Completa 9986 
6-0352 / 99365-3606
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983


