
Diário Do EstaDo

/diariodoestado leitor@diariodoestadogo.com.br (62) 98219-1904@diario_estadogo

Goiânia, Sexta-feira, 18 de Agosto de 2017  - Ano 12  nº 1437 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Base aliada goiana 
filia 21 prefeitos
O PSDB filiou 19 prefeitos ao seu quadro partidário em evento realizado ontem de manhã em 
Goiânia. No mesmo ato, outros dois gestores municipais foram filiados ao PP, partido presidido 
pelo senador Wilder Morais. As filiações colocam os tucanos na dianteira para disputa das eleições 
de 2018 e não só pelos números: oito, dos 21 novos filiados, eram prefeitos eleitos pelo PMDB.  p3

2,5 mil policiais 
convocados p4

Paulo 
Silvino 
morre
aos 78 
anos
O ator e humoris-
ta Paulo Silvino 
morreu na manhã 
de ontem, aos 78 
anos, em sua casa 
na Barra da Tijuca, 
na zona oeste da 
cidade do Rio de 
Janeiro. Segundo 
as organizações 
Globo, para quem 
Silvino fez vários 
trabalhos desde 
1966, ele lutava 
contra um câncer 
no estômago. p6

Tite é indicado 
melhor técnico 
do mundo
O técnico da Seleção Brasi-
leira, Tite, está entre os 12 
finalistas ao prêmio de melhor 
técnico do mundo em lista 
divulgada ontem pela Fifa. p8

atividade econômica 
apresenta crescimento de 
0,25% no 2º trimestre
A atividade econômica registrou crescimento no 
segundo trimestre deste ano. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonaliza-
do (ajustado para o período) apresentou crescimento 
de 0,25% no segundo trimestre, comparado com o 
período de janeiro a março deste ano. No primeiro 
trimestre, de acordo com dados atualizados pelo BC, 
a economia cresceu mais, chegando a 1,22%.  p7

Homem sequestra a própria 
filha em Hidrolândia p4
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Decisão sobre impeachment de Temer 
sai até próxima semana, diz Moraes

O ministro do Supre-
mo Tribunal Fede-
ral (STF) Alexan-

dre de Moraes disse ontem 
que decidirá até o início 
da semana que vem sobre 
os mandados de segurança 
que querem obrigar o pre-
sidente da Câmara, Rodri-
go Maia, a dar um parecer 
sobre os pedidos de impea-
chment contra o presidente 
Michel Temer que estão no 
Congresso Nacional.

Moraes foi escolhido re-
lator do mandado protoco-
lado nesta quinta-feira pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), com pedido de 
liminar, no qual pede que o 
STF ordene a apreciação de 
um pedido de impeachment 
contra Temer feito pela enti-

dade em maio. O pedido foi 
encaminhado à Câmara, mas 
não foi apreciado pela Casa.

O ministro recebeu o pro-
cesso por prevenção, por ser 
relator de um outro manda-
do de segurança, impetrado 
pela Rede, cujos deputados 
também pediram o impea-
chment do presidente.

O partido de oposição 
quer que o Supremo obri-
gue o presidente da Câma-
ra a se posicionar a respeito 
de todos os 25 pedidos de 
impeachment contra Temer 
que se encontram parados 
na Casa. Antes da sessão 
plenária do STF desta quin-
ta-feira, Alexandre de Mo-
raes afirmou que já recebeu 
as informações necessárias 
das partes interessadas, es-
tando apto a decidir sobre 
o assunto já nos próximos.

Redação                                                
Divulgação

“Colecionador 
de milhões”
O senador Wilder Morais (PP), 
homem de posses, mas um tipo 
rancheiro, saiu com essa ontem, 
na filiação dos novos prefeitos: 
“Hoje tenho orgulho de ser po-
lítico e, não, como na iniciativa 
privada, quando era coleciona-
dor de milhões de reais”.

Ninho tucano
Giuseppe Vecci anuncia a reali-
zação de 12 encontros regionais 
do PSDB e 5 encontros de 
movimentos do partido.

Frase do dia
“Venha quem vier, nós vamos 
ganhar a eleição. Essa base é 
forte, é unida” (José Eliton, 
vice-governador de Goiás).

Deu branco
O deputado Manoel de Oliveira 
(PSDB) andou tropeçando nos 
números ontem ao dizer que o 
programa Goiás na Frente já 
beneficiou 265 municípios goia-
nos.  Detalhe: Goiás só tem 246. 

Devagar com 
o andor...
Ontem, na solenidade de filiação 
de novos prefeitos, Mané defla-
grou a campanha: “Vote, sem 
medo de errar. Esse é o cara”, 
disse, apontando para José Eliton.

Fica onde está
A filiação era esperada, mas aca-
bou não se confirmando. O pre-
feito de Campos Verdes, Haroldo 
Naves, permanece no PMDB.

“Bestagem”
Alguns políticos da base aliada 
aprenderam um tal de “bom 
dia, gente”, que soa quase 
como uma imposição.

Marcos Cipriano

Radar

marcoscipriano2008@gmail.com

Grotões
Peemedebistas evitaram 
falar ontem da onda de 
filiações de prefeitos do 
partido ao PSDB. Em pri-
vado alguns arriscaram 
dizer que são prefeitos de 
cidades pequenas, sem 
qualquer repercussão 
eleitoral. Daniel Vilela, 
ao contrário, abriu arti-
lharia contra o governo.

Será?
Aliados falavam ontem 
em uma nova leva de pre-
feitos que estaria propen-
sa a deixar a oposição.

Provocação
Do deputado Gustavo Se-
bba (PSDB): “A oposição 
não tem nomes, nem pro-
jeto. Nós temos projeto e 
o nome: José Eliton”. 

Ausência
Alegando compromissos 
de agenda, o governador 
Marconi Perillo não foi à so-
lenidade de filiação de novos 
prefeitos à base aliada, ontem 
de manhã, no K Hotel.

Rótulo de adesista
Iris Rezende evitou comen-
tar publicamente a saída de 
prefeitos do PMDB, mas 
sempre que perguntado 
diz: “Nunca vi um adesista 
ter sucesso na política”.

Decisão difícil
Dos novos prefeitos que se 
filiaram à base do governo, 
Márcia Bernardino (Ara-
guapaz) é oriunda de um 
grupo familiar que nasceu e 
cresceu dentro do PMDB.

Com a esquerda
A tendência majoritária 
no PC do B para 2018 é 
participar da articulação 
dos partidos da base de 
Lula e Dilma, informam 
fontes do partido.

Boca no trombone
O deputado federal Marcos 
Abrão (PPS) fez críticas 
ontem às condições das 
rodovias federais que 
cortam o estado e cobrou 
agilidade no novo processo 
de licitação da BR 153.

Apenas um
Um dado interessante: 
Dos 9 prefeitos do PMDB 
que se filiaram ontem a 
partidos da base, apenas 
1 havia formalizado con-
vênio do programa Goiás 
na Frente: Itarumã, que 
recebeu R$ 1 milhão.

Troco
A degola de cargos federais 
do PDT em Goiás tem cor-
rido solta, tudo por conta 
do voto da deputada Flávia 
Morais a favor da denúncia 
contra Michel Temer.

Novas utopias
O ex-prefeito de Anápolis 
Antônio Gomide (PT) está 
trabalhando como âncora de 
um programa de rádio na ci-
dade e apresenta um discur-
so afiado quando o assunto 
diz respeito às mazelas do 
governo de Michel Temer.

Alô, Jataí!
A Anac vai enviar, no dia 
15 de setembro, equipe à 
cidade para assinar termo 
de compromisso para 
obra do aeroporto.

Posição 
de ataque
Daniel Vilela (PMDB) 
disse ontem que “ao chan-
tagear prefeitos para que se 
filiem no PSDB, o governo 
mostra que, na sua visão, 
investir nos municípios é 
favor, e não obrigação”.

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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Encontro do PtB 
em anápolis

Neste sábado (19), o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB) irá 
realizar o seu 18º Encontro Re-
gional. A reunião será no Hotel 
Intercity, em Anápolis e conta-
rá com a participação do presi-
dente regional, deputado fede-
ral Jovair Arantes, o presidente 
nacional, Roberto Jefferson.

Além deles estará presente o 
ministro do trabalho, Ronaldo 
Nogueira. O objetivo do en-
contro é discutir os passos do 
partido em Goiás, a situação 
política do país e do estado, e 
planejar o futuro da sigla.

Recentemente o PTB foi 
centro das atenções do meio 
político em Goiás devido a fi-
liação do ex-senador Demós-
tenes Torres, em julho. A sigla 
possui um deputado estadual, 
Henrique Arantes e um de-
putado federal pelo estado de 
Goiás, Jovair Arantes.

Base aliada filia 21 prefeitos
O PSDB filiou 19 pre-

feitos ao seu quadro 
partidário em evento 

realizado ontem de manhã em 
Goiânia. No mesmo ato, ou-
tros dois gestores municipais 
foram filiados ao PP, partido 
presidido pelo senador Wilder 
Morais. As filiações colocam 
os tucanos na dianteira para 
disputa das eleições de 2018 
e não só pelos números: oito, 
dos 21 novos filiados, eram 
prefeitos eleitos pelo PMDB.

Para o vice-governador José 
Eliton (PSDB), anfitrião do 
evento, as novas filiações são 
um reconhecimento do traba-
lho realizado pelo governador 
Marconi Perillo (PSDB) e por 
seu gestão feita de “maneira 
republicana” nos municípios 
goianos nos últimos anos.

“É uma ação política de 
grande envergadura, talvez 
seja o maior evento de filiação 
dentre os partidos já observa-
dos em Goiás nos últimos 
anos. Ficamos muito felizes 
ao ver o projeto tempo novo, 
o projeto que modificou o 
estado de Goiás sendo forta-
lecido, estabelecendo as base 
para um novo salto de desen-
volvimento de Goiás a partir 
de 2019”, comemorou Eliton.

Segundo ele a base chegará 
“de maneira muito sólida” nas 
eleições de 2018. “Somamos 
mais de 200 prefeitos e isso 
dá uma solidez política muito 
grande para um projeto que será 
apresentando em 2019. Natu-
ralmente é uma base sólida que 
dá sustentação ao governo do 
governador Marconi Perillo”.

Eliton negou que prefeitos 
tenham sido pressionados ou 
atraídos ao partido por conta 

de ações financeiras feitas pelo 
governo em programas como 
Goiás Agora. Para ele, a conver-
gência política entre prefeitos e 
governador foi o principal moti-
vo para trazer novos filiados.

Governabilidade
O presidente estadual do 

PSDB e deputado federal, 
Giuseppe Vecci, acredita “a 
prática do governador Marco-
ni Perillo no exercício da go-
vernabilidade” foi o principal 
argumento de convencimento 
para levar mais tucanos.

“Ao longo do período ele 
tem trabalhado de uma forma 
republicana em todos os 246 
municípios independente de 
ser do partido dele, da oposição 
ou da base aliada. Certamente 
essas pessoas viram no PSDB 

um encontro, um caminho me-
lhor para poder desenvolver os 
seus municípios”, pontuou.

Em relação ao programa 
Goiás na Frente e como ele 
pode ter afetado as novas fi-
liações, Vecci afirmou que é 
positivo ter recursos para criar 
alianças e parcerias, mas que o 
resultado que foi visto hoje não 
vem apenas do programa: “são 
quatro mandados bem feitos 
que estão propiciando que ago-
ra possamos colher os frutos”.

Para ele, o somatório de 
novos aliados “vem para for-
talecer o partido, avançar no 
sentido dessa pretensão de con-
tinuarmos fortes em prol do de-
senvolvimento do estado”.

Gratidão
Um dos prefeitos que deixa-

ram o PMDB e migraram ao 
PSDB foi Joeliton Bernardo, 
gestor de Araçu. Segundo ele 
a disposição do governador em 
ajudar os municípios foi o que 
o motivou a ter uma nova sigla.

“Nós temos gratidão ao 
governador Marconi Perillo 
pelo apoio dedicado a Urua-
çu que tem feito nos últimos 
anos. E nós precisamos. O 
meu interesse não e só meu, 
e pra população. Como está 
fazendo para a nossa cidade, 
para nosso povo estaremos 
juntos com o governador, 
com o José Eliton, com o 
PSDB para continuar mu-
dando essa história do estado 
cada dia melhor”, indicou.

O prefeito também disse 
que acha “o momento propí-
cio” para sua ida ao ninho tu-

cano e que apesar das verbas 
terem pesado em sua deci-
são, o mais importante seria 
o bem estar da população.

PP
O senador Wilder Morais 

disse à imprensa que a adesão 
de novos prefeitos ao partido 
é resultado da participação da 
sigla nas demandas dos gesto-
res e de seu papel como sena-
dor na busca de mais recursos 
aos municípios goianos.

“A gente tem ficado mui-
to próximo dos prefeitos no 
dia a dia, atendendo suas an-
gústias, suas necessidades e 
isso a gente tem feito com os 
prefeitos”, analisou. Segun-
do ele, a arma para conven-
cimento de novos filados foi 
a do “trabalho e dedicação”.

Sara Queiroz                                                
Divulgação

Petrolina escolhe novo prefeito no próximo dia 1º de outubro
O município de Petroli-

na de Goiás, na região cen-
tral do Estado, terá eleições 
suplementares no dia 1º de 
outubro deste ano. A data 
foi agendada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás 
(TRE-GO) para a escolha de 
prefeito e vice-prefeito.

A nova eleição ocorre de-
vido à sentença proferida 
pelo juízo da 65ª Zona Elei-
toral, que indeferiu o pedi-
do de registro de candidatu-
ra de Dalton Vieira Santos 
(PP) para concorrer ao car-
go de Prefeito de Petrolina 
de Goiás no pleito eleitoral 
de 2016. Ele chegou a ser 
eleito e diplomado, mas foi 
declarado inelegível.

A decisão foi confirmada 
pela Corte do TRE-GO em 
acórdão proferido na Sessão 
Plenária de 13 de outubro de 
2016. Ao julgar os Agravos 

Regimentais opostos no Re-
curso Eleitoral, o Tribunal 
Superior Eleitoral manteve, 
por maioria dos votos, o in-

deferimento do registro de 
candidatura de Dalton.

Estarão aptos a votar nas 
eleições suplementares em 

Petrolina de Goiás os 
eleitores constantes do 
Cadastro Eleitoral em si-
tuação regular e com do-
micílio eleitoral no refe-
rido município até o dia 
3 de maio de 2017. Essa 
será a primeira eleição 
suplementar realizada 
em Goiás esse ano.

Poderá participar da 
eleição o partido polí-
tico que, ate o dia 1º de 
outubro de 2016, tenha 
registrado seu estatuto no 
TSE e tenha, até a data da 
convenção, órgão de dire-
ção constituído no muni-
cípio, de acordo com o 
respectivo estatuto.

O inteiro teor da decisão 
que fixa a data e aprova 
instruções para a realiza-
ção das eleições pode ser 
conferido aqui: Resolução 
TRE/GO 269/2017
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Marconi garante convocação de 
2,5 mil policiais e novo concurso

O governador Marconi 
Perillo afirmou, on-
tem, em entrevista à 

rádio CBN Goiânia, que em 
breve o Governo de Goiás vai 

convocar os 2,5 mil aprovados 
no concurso da Polícia Militar.

Além disso, o governo 
anunciou a abertura de 
novo certame para mais 2 
mil homens, “sempre res-
peitando as condições do 

orçamento do Estado”.
Em seguida, o governador 

deu entrevista ao jornal O 
Popular, oportunidade em 
que falou sobre os investi-
mentos do Estado na segu-
rança pública e cobrou ajuda 

do governo federal na área.
“Já autorizei o chama-

mento de novos agentes pri-
sionais e estamos trabalhan-
do na construção de novos 
presídios, principalmente 
no Entorno do DF”, pon-

tou. Marconi, por fim, refor-
çou que “estamos gastando 
com segurança mais do que 
gastamos com saúde”. Ele 
concluiu ao afirmar que “o 
governo federal, agora, pre-
cisa ajudar os estados”.

Redação                                                

Divulgação

Polícia Civil estoura laboratório de 
medicamentos ilegais no interior de Goiás

Sara Queiroz                                         

A Polícia Civil de Inhu-
mas desmontou um labo-
ratório de medicamentos 
ilegais na cidade. Segundo 
informações da polícia, as in-
vestigações duraram seis me-
ses e no momento da ação 

Divulgação

haviam três pessoas no depósito 
que continha 50 mil comprimi-
dos de diclofenaco (resodic 50 
mg) usado de forma ilegal.

O proprietário dos produ-
tos, Rômulo Gonçalves de 
Morais, foi preso em flagrante 
em sua casa. De acordo com 
o delegado responsável pela 

operação, Humberto Teófilo, 
o homem adquiria os medi-
camentos no mercado negro, 
reembalava e colocava nova-
mente em circulação. Os fun-
cionários que trabalhavam no 
laboratório eram contratados 
de forma informal.

Na investigação também 
foram apontados indícios 
que Rômulo poderia estar 
utilizando os anti-inflamató-
rios como produtos naturais, 
causando prejuízo aos consu-
midores e a saúde pública.

Os medicamentos revendi-
dos por Rômulo foram proi-
bidos pela Anvisa de circula-
ção. O acusado já havia sido 
indiciado no ano passado por 
manter uma farmacia clan-
destina que vendia produtos 
naturais sem registro na Anvi-
sa. Ele também responde por 
tráfico de drogas e receptação.

Homem sequestra a própria 
filha, em Hidrolândia
Carlos Humberto                                  

Um homem invadiu a casa 
de sua ex-sogra e sequestrou 
sua própria filha, ontem, em 
Hidrolândia. Wesley Brito 
dos Santos, 26 anos, amea-
çou matar a menina caso a 
sua ex-esposa não voltasse a 
se relacionar com ele. Após 
ele levar a criança embora, os 
parentes chamaram a polícia.

Depois de meia hora de 
buscas, os policiais consegui-
ram encontrar o pai e a crian-
ça. Eles estavam dentro de 
um veículo próximo ao lago 
da cidade. Ao se aproxima-
rem, os agentes solicitaram 
que o homem saísse do carro 
e deixasse a criança dentro.

Após longo diálogo Wes-
ley decidiu sair do veículo, 
porém estava com a criança 

no colo. Novamente, a po-
lícia teve que negociar para 
que ele a deixasse no carro 
e se entregasse. Por fim, o 
pai caminhou em direção 
aos policiais e foi preso. 
Durante a prisão ele tentou 
resistir, mas foi contido pe-
los agentes.

Um dos responsáveis pelo 
caso, Capitão Montalvão, da 
Polícia Militar, afirmou que 
o pai apresentava sinais de 
que havia utilizado drogas. 
No carro dele foi encontra-
do um cigarro de maconha. 
Wesley já tem passagens 
pela polícia por danos e 
lesão corporal. Também já 
foi denunciado na Lei Ma-
ria da Penha por agressão 
a ex-esposa. A delegacia 
local será responsável por 
cuidar dos trâmites legais.
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Proprietário de posto é preso 
por adulteração em bomba

O proprietário do pos-
to Santo Expedito, 
localizado na Ave-

nida Anhanguera, no Setor 
Leste Universitário, Sebas-
tião Juscelino Alves, de 
57 anos, foi preso em fla-
grante, por adulteração em 
bombas de combustíveis. A 
Polícia Civil constatou que 

uma das bombas do estabe-
lecimento era adulterada. 
O dispositivo eletrônico 
descoberto pela polícia fa-
zia com que a quantidade 
de combustível depositado 
nos tanques dos veículos 
fosse menor do que a quan-
tidade registrada na bomba.

O flagrante aconteceu 
durante uma aula prática do 
curso de capacitação para 

fiscais realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia 
em Goiás (Inmetro), pela 
Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica e pela 
Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes Contra o 
Consumidor (Decon).

Segundo o delegado titular 
da Decon, Webert Leonardo, 
o dispositivo fazia com que o 

cliente pagasse mais combus-
tível do que recebia. “A dife-
rença era de 10%, ou seja, se 
o cliente pagava por 10 litros, 
só levava 9 litros”, explicou.

Durante demonstração so-
bre como identificar fraudes 
em postos de combustíveis, 
a bomba foi aberta e o apa-
relho foi encontrado. O esta-
belecimento foi interditado e 
Sebastião foi autuado em fla-

grante e pode pegar de 2 a 5 
anos de reclusão.

O delegado afirmou ain-
da que há dois anos a De-
con realiza trabalho contí-
nuo de monitoramento para 
identificar fraudes como 
essa. “O objetivo é extin-
guir a prática de adultera-
ção do Estado, entretanto 
não é uma tarefa fácil”, 
concluiu. (Juliana França)

Mais Goiás                                                

Divulgação

Jovem morre após bater carro a 140 Km/h em Goiás
Emilly Viana                                             

Um jovem de 22 anos 
morreu após colidir na trasei-
ra de um caminhão na BR-
153, no início da tarde desta 
quarta-feira, em uma praça 
de pedágio de Professor Ja-
mil, região sul de Goiás. O 
veículo bateu na traseira de 
uma carreta e, em seguida, 
colidiu com a defensa.

Quando os policiais chega-
ram ao local constataram que 
o velocímetro do carro travou 
marcando a velocidade de 
140km/h e não havia marcas 
de frenagem. A vítima, que 
é morador de Caldas Novas, 
seguia sozinho de Goiânia 
para Professor Jamil e possuía 
CNH há dois anos. Ele faria 
23 anos no próximo dia 19.

O motorista do caminhão, 
de 48 anos, não teve ferimen-
tos. Ele fez o teste do bafôme-
tro e não estava alcoolizado.

Sinalização
Segundo a Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), existem quatro 
placas próximas à praça de pedá-
gio, a cada 200 metros, alertando 

P
R

F
 

que a velocidade máxima per-
mitida no local é de 40km/h. 
A colisão ocorreu próximo 
à cancela, na última placa 
indicativa da velocidade.

Carreta irá deixar o trânsito lento na
Br 060 entre abadiânia a anápolis

Os motoristas que estive-
rem trafegando pela BR 060, 
neste final de semana, no 
trecho que liga Abadiânia a 
Anápolis, enfrentarão trân-
sito lento. Uma carga de di-
mensões excedentes com 40m 

de comprimento com 07m de 
largura e 08m de altura, pe-
sando 275 toneladas, come-
ça a circular na tarde desta 
quinta-feira pela rodovia.

A peça metálica que saiu 
de Belém/PA para Anápolis, 
destinada a uma Usina de 
Papel localizada no DAIA, 
é acompanhada por viaturas 
da PRF, por uma empresa 
de escolta e por uma equipe 
da CELG. O conjunto anda 
em baixa velocidade, usa o 
acostamento e uma das fai-
xas da pista duplicada e, em 
determinados trechos, trafe-
ga pela pista contrária.

Os motoristas deverão redo-
brar a atenção e ficarem aten-
tos quanto às orientações da 
PRF para evitarem acidentes.

A probabilidade é que o 
conjunto possa chegar ao 
destino final até domingo.

PRF
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O presidente do Vila Nova, Ecival Martins, a arquiteta Maria Tereza Quinta, o engenheiro Marco Túlio 
e o empresário Marcílio Green Floor participaram, na tarde desta última terça-feira (15), do programa 
Na Hora do Almoço, na TV Serra Dourada/SBT, onde falaram do novo projeto do estádio OBA, com 
direito a gramado vermelho e o lançamento do mascote Tigrinho, da escolinha de Futebol do Vila Nova

O talentoso Mariano Leonardo recebeu na Mariano’s 
Barbearia o artista plástico Mauricio Homero 

A jornalista Flavia Teodoro era uma das convidadas da empresária Ludmyla 
Vasconcelos na festa da nova sede da loja Amoreco, no Setor Marista
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Encontro
O 7º Intermídias, Congresso 
Centro-Oeste de Comunica-
ção, Informação e Marketing, 
será realizado hoje e amanhã, 
das 10h às 20h, no Passeio 
das Águas Shopping. O even-
to desse ano terá como tema 
principal “Como Superar a 
Crise na Comunicação”.  

Encontro 2
Uma das novidades dessa 
edição é que os participantes 
poderão assistir a todas as 
atividades e não apenas algu-
mas delas, como foram em 
anos anteriores em razão da 
programação simultânea. As 
inscrições custam a partir de 
R$ 30,00 e podem ser feitas 
pelo site do evento.

Agito
Os Produtores Érica Lins 
e Esley Zambel promovem 
amanhã o Start da festa Hallo-
ween na boate Avalon. O DJ 
André Martin de São Paulo é 
o convidado da noite. Diogo 
Goyaz, Laurize e Diogo Fer-
rer completam a lista de DJs. 
A festa oficial Halloween – 18 
anos, acontece no dia 07 de 
outubro em Goiânia. 

Neuro
O VIII Congresso Goiano 
de Neurologia ocorre até 
amanhã no Hotel Mercure, 
em Goiânia, e conta com a 
presença de renomados neu-
rologistas nacionais, como  
Maria Lucia Brito (PE), 
Manoel Jacobsen Teixeira 
(SP), Fernanda Rueda Lo-
pes (RJ), Rosenelle Oliveira 
Araújo Benicio (DF), Pedro 
Kowax (SP), dentre outros .

# E os PARABÉNS de hoje vão para: Alessandra Lobo, 
Augusto César, Carlos Antunes Junior, Eliete Morais, 
Geovanna Cristina, Rhaísa Garcia e Roberto César.
# A dupla Israel & Rodolffo é a atração de hoje 
na boate Villa Mix, ás 22h.
# A cantora Maíra faz um show tributo a Elis 
Regina, hoje, às 22h, no Cerrado Cervejaria.
# A dupla Rauster & Danillo se apresenta hoje durante o 
projeto “Menu Musical”, no Shopping Cerrado, às 19h. 
# O pianista e maestro João Carlos Martins é o convi-

dado deste mês no projeto Vitrine do Conhecimento, 
dia 30, às 19h30, no Flamboyant Shopping Center.
# O Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia 
(Huapa) realizou na manhã da última quarta-feira (16) um 
simulado de ações de controle de pânico, combate a incên-
dio, salvamento e resgate de vítimas dentro da unidade.
# O Dr. Frederico Coelho e o Dr. Cassiano Medeiros 
estiveram em São Paulo, na última segunda-feira (14), 
para receber o prêmio Great Place to Work 2017 do 
Crool Centro Odontológico, administrado por eles.

UNDERLINE_
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HBO tem redes 
sociais invadidas 
por hackers

O ator Paulo Silvino morre 
aos 78 anos no Rio de Janeiro

A HBO parece estar 
passando por um in-
ferno astral neste últi-

mo mês. Após ter dados rou-
bados por hackers, episódio 
da série Game of  Thrones 
vazado ilegalmente na Índia e 
outro vazamento acidental do 
seriado em sua filial na Espa-
nha, o canal agora teve suas 
redes sociais invadidas na noi-
te desta quarta-feira (17).

As contas do canal de TV 
por assinatura no Twitter e 
no Facebook foram hacke-
adas por um grupo chama-
do “OurMine” . O perfil 
oficial de Game of  thrones 
também foi invadido.

Os hackers fizeram algu-

mas publicações nas páginas 
oficiais e deixaram uma men-
sagem para a empresa dizendo 
que estão apenas testando o 
nível de segurança da empresa.

“Olá, OurMine está aqui, 
nós estamos apenas testan-
do a sua segurança. Time da 
HBO, por favor nos contatem 
para melhorar sua seguran-
ça”, publicou o grupo nas 
duas redes sociais do canal.

A HBO conseguiu retomar 
o controle de suas contas e as 
mensagens foram deletadas 
pouco tempo depois.

O grupo OurMine é co-
nhecido por invadir as con-
tas de Twitter de algumas 
grandes empresas nos úl-
timos anos, como Netflix, 
Marvel e Google.

O ator e humorista Paulo 
Silvino morreu na manhã 
de hoje (17), aos 78 anos, 
em sua casa na Barra da 
Tijuca, na zona oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. 
Segundo as organizações 
Globo, para quem Silvino 
fez vários trabalhos desde 
1966, ele lutava contra um 
câncer no estômago.

Filho do comediante Sil-
vério Silvino Neto, Paulo 
Silvino iniciou sua carreira 
no rádio e, na década de 
1960, passou a trabalhar 
para a TV Rio. Depois de 
começar a trabalhar com a 
TV Globo, estrelou progra-
mas como Balança Mas não 
Cai; Faça Humor, Não Faça 

Guerra; Uau, a Companhia; 
Satiricom; Planeta dos Ho-
mens; e Viva o Gordo.

Um de seus trabalhos recen-
tes mais famosos foi no pro-
grama Zorra Total, onde inter-
pretava o porteiro Severino.

Sara Queiroz                                                
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O presidente do Vila Nova, Ecival Martins, a arquiteta Maria Tereza Quinta, 
o engenheiro Marco Túlio e o empresário Marcílio Green Floor participaram, 
na tarde desta última terça-feira (15), do programa Na Hora do Almoço, 
na TV Serra Dourada/SBT, onde falaram do novo projeto do estádio 
OBA, com direito a gramado vermelho e o lançamento do mascote 
Tigrinho, da escolinha de Futebol do Vila Nova

O talentoso Mariano Leonardo recebeu na Mariano’s 
Barbearia o artista plástico Mauricio Homero 

A jornalista Flavia Teodoro era uma das convidadas da empresária Ludmyla 
Vasconcelos na festa da nova sede da loja Amoreco, no Setor Marista
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Encontro

O 7º Intermídias, Con-
gresso Centro-Oeste de 
Comunicação, Informação 
e Marketing, será realizado 
hoje e amanhã, das 10h às 
20h, no Passeio das Águas 
Shopping. O evento desse 
ano terá como tema princi-
pal “Como Superar a Crise 
na Comunicação”.  

Encontro 2

Uma das novidades dessa 
edição é que os partici-
pantes poderão assistir a 
todas as atividades e não 
apenas algumas delas, como 
foram em anos anteriores 
em razão da programação 
simultânea. As inscrições 
custam a partir de R$ 30,00 
e podem ser feitas pelo site 
do evento.

Agito

Os Produtores Érica Lins 
e Esley Zambel promovem 
amanhã o Start da festa 
Halloween na boate Ava-
lon. O DJ André Martin de 
São Paulo é o convidado 
da noite. Diogo Goyaz, 
Laurize e Diogo Ferrer 
completam a lista de DJs. A 
festa oficial Halloween – 18 
anos, acontece no dia 07 de 
outubro em Goiânia. 

Neuro

O VIII Congresso Goiano 
de Neurologia ocorre até 
amanhã no Hotel Mercure, 
em Goiânia, e conta com 
a presença de renomados 
neurologistas nacionais, 
como  Maria Lucia Brito 
(PE), Manoel Jacobsen 
Teixeira (SP), Fernanda 
Rueda Lopes (RJ), Rosenel-
le Oliveira Araújo Benicio 
(DF), Pedro Kowax (SP), 
dentre outros . 

Festival

Cantores e compositores da 
indústria de Goiás e comu-
nidade podem fazer suas  
inscrições para o tradicional 
Festival SESI Canta Cerra-
do até o dia 3 de setembro. 
Basta acessar o site www.
festivalcantacerrado.com.br 
e preencher o formulário.

# E os PARABÉNS de hoje vão para: Ales-
sandra Lobo, Augusto César, Carlos Antunes 
Junior, Eliete Morais, Geovanna Cristina, 
Rhaísa Garcia e Roberto César.
# A dupla Israel & Rodolffo é a atração de hoje 
na boate Villa Mix, ás 22h.
# A cantora Maíra faz um show tributo a Elis 
Regina, hoje, às 22h, no Cerrado Cervejaria.
# A dupla Rauster & Danillo se apresenta 
hoje durante o projeto “Menu Musical”, 
no Shopping Cerrado, às 19h. 
# O pianista e maestro João Carlos Martins é 

o convidado deste mês no projeto Vitrine do Co-
nhecimento, dia 30, às 19h30, no Flamboyant.
# O Hospital de Urgências de Aparecida de 
Goiânia (Huapa) realizou na manhã da última 
quarta-feira (16) um simulado de ações de con-
trole de pânico, combate a incêndio, salvamento 
e resgate de vítimas dentro da unidade.
# O Dr. Frederico Coelho e o Dr. Cassiano 
Medeiros estiveram em São Paulo, na última 
segunda-feira (14), para receber o prêmio Great 
Place to Work 2017 do Crool Centro Odontoló-
gico, administrado por eles.

UNDERLINE_



Goiânia, 18 de Agosto de 2017DIÁRIO DO ESTADO 7negócios
Atividade econômica 
apresenta crescimento

A atividade econômica 
registrou crescimento 
no segundo trimestre 

deste ano. O Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) dessazona-
lizado (ajustado para o perí-
odo) apresentou crescimento 
de 0,25% no segundo trimes-
tre, comparado com o período 
de janeiro a março deste ano.

No primeiro trimestre, de 
acordo com dados atualiza-

dos pelo BC, a economia cres-
ceu mais, chegando a 1,22%.

Em relação ao segundo tri-
mestre de 2016, houve queda 
de 0,22%, segundo os dados 
sem ajustes, já que a compara-
ção é feita entre períodos iguais.

Em junho, o IBC-Br re-
gistrou crescimento de 0,5% 
na comparação com maio 
(dado dessazonalizado).

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar  decisões sobre a 

taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora in-

formações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. 
Mas o indicador oficial sobre 
o desempenho da economia 
é o Produto Interno Bruto 
(PIB) , calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O PIB é 
a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país.

Redação                                                
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Coíndice aprova IPM provisório de 2018
O Conselho Deliberativo 

dos Índices de Participação dos 
Municípios (Coíndice) apro-
vou nesta quinta-feira, dia 17, 
por unanimidade, o Índice de 
Participação dos Municípios 
(IPM) provisório de 2018. A 
reunião foi presidida pelo supe-
rintendente-executivo Glaucus 
Moreira Nascimento e Silva, 
representando o secretário da 
Fazenda, João Furtado.

O novo IPM será publicado 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) em 30 dias. A partir daí, 
os municípios têm 30 dias para 
apresentar os seus recursos.

Dos 246 municípios goia-
nos, 133 deles, ou seja 54% 
dos municípios, ganham em 
relação ao IPM atual com o 
provisório. Os demais 113 mu-
nicípios terão índice menor. A 
distribuição da cota municipal 

de 25% do ICMS seguiu os se-
guintes critérios: 85% pelo va-
lor agregado das mercadorias, 
10% de forma igualitária e 5% 
pelo ICMS Ecológico. Os nú-
meros foram retirados das No-
tas Fiscais Eletrônicas de 2015 
e 2016 do banco de dados da 
Secretaria da Fazenda.

Como a Secima não entre-
gou a lista das cidades com di-

reito ao ICMS Ecológico pela 
preservação do meio ambiente, 
o Coíndice resolveu manter a 
relação do ano passado, que 
beneficia 97 municípios. Al-
guns conselheiros protesta-
ram e constou em ata que o 
Coíndice vai exigir da Secima 
uma lista atualizada dentro 
do prazo de impugnações, para 
corrigir eventuais falhas.

Divulgação
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Tite é indicado para prêmio 
de melhor técnico do mundo
O técnico da Sele-

ção Brasileira, 
Tite, está entre os 

12 finalistas ao prêmio de 
melhor técnico do mundo 
em lista divulgada ontem 
(17) pela Fifa.

Tite disputará o prêmio 
The Best de melhor técni-
co, como a Fifa passou a 
chamar a disputa desde o 
ano passado, com nomes 
como o de Zinedine Zida-
ne (Real Madrid), Luis En-
rique (ex-Barcelona), Die-
go Simeone (Atlético de 
Madrid) e José Mourinho 
(Manchester United).

Completam a lista de fina-
listas Massimiliano Allegri 
(Juventus), Carlo Ancelotti 
(Bayern de Munique), Anto-
nio Conte (Chelsea), Leonar-
do Jardim (Monaco), Joaquim 
Löw (Alemanha) e Mauricio 
Pochettino (Tottenham).

A votação começará na 
próxima segunda-feira e será 
encerrada em 7 de setembro. 
Os nomes dos três mais bem 
votados serão divulgados no 
mesmo mês. A cerimônia 
de entrega dos prêmios está 
marcada para Londres no 
dia 23 de outubro.

Redação                                                
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Ele disputa o 
prêmio com no-
mes como o de 
Zinedine Zidane 
(Real Madrid), 
Luis Enrique (ex-
-Barcelona), Diego 
Simeone (Atlético 
de Madrid) e José 
Mourinho (Man-
chester United)
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melhor técnico do mundo 
em lista divulgada ontem 
(17) pela Fifa.
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rique (ex-Barcelona), Die-
go Simeone (Atlético de 
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Completam a lista de fina-
listas Massimiliano Allegri 
(Juventus), Carlo Ancelotti 
(Bayern de Munique), Anto-
nio Conte (Chelsea), Leonar-
do Jardim (Monaco), Joaquim 
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Pochettino (Tottenham).

A votação começará na 
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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

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

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

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

D. 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, seria-
da, na laje 125mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
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
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D. 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, seria-
da, na laje 125mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
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. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
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
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. 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. 
-------------------------------
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

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

-------------------------------
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 
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
-------------------------------
ABELLE Coroa, morena 
clara, quadril largo, seios 
fartos, super carinhosa. 
Com local 9atendo só). 
F: (62) 3223-9327 / 
98502-2483 / 99419-
3203 / 99950-3461. A 
partir de R$ 50,00 CEN-
TRO
-------------------------------
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


