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Maia é reeleito presidente
da Câmara dos Deputados
Com 334 votos, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno. O resultado
foi bastante comemorado. Em segundo lugar, ficou Fábio Ramalho, com 66 votos. Sete deputados registraram candidaturas. p3
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Pobres trabalham mais e
recebem menos ao se aposentar
O

s trabalhadores mais
pobres esperaram
em média seis anos
a mais para se aposentar e
só receberam metade do
benefício dos demais trabalhadores em 2018. Segundo
dados fornecidos pela Secretaria de Previdência a pedido
do Estadão/Broadcast, quem
solicitou ao INSS aposentadoria por tempo de contribuição no ano passado tinha
em média 54,6 anos e ganhou cerca de R$ 1 984,75.
Já os segurados que solicitaram o benefício por idade
tinham em média 61 anos e
só receberam R$ 969,08.
A regra para aposentadoria por tempo exige 35 anos
de contribuição de homens
e 30 anos de mulheres. Esses requisitos são flexibilizados no caso de professores
e policiais, que têm um desconto de cinco anos. Como
os mais pobres têm maiores
dificuldades em permanecer
por tanto tempo no mercado de trabalho formal, com
carteira assinada e vinculado
ao INSS, essa modalidade é
considerada como típica da
camada mais favorecida da
população. O restante acaba
se aposentando por idade,
com exigências de 65 anos
para homens, 60 anos para
mulheres e tempo mínimo
de 15 anos de contribuição.
O Brasil é um dos poucos
países que ainda permitem
aposentadorias por tempo
de contribuição, sem a fixação de uma idade mínima
para requerer o benefício.
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Essa modalidade é um dos
principais alvos da reforma
da Previdência, que ainda
está sendo desenhada pela
equipe econômica. O governo já sinalizou que pretende
propor a instituição das idades mínimas, possivelmente
nos mesmos patamares que
constam na proposta que
tramita no Congresso Nacional, de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
“O trabalhador mais rico
tem um emprego de melhor
qualidade. Além de ganhar
mais, contribui por mais tempo e consegue se aposentar
mais cedo. E isso não quer

Bombeiros combatem incêndio
em prédio comercial em Goiânia
O Corpo de Bombeiros
combateu um incêndio no edifício Aquarius Center, no setor
Bueno, em Goiânia. A corporação foi chamada na noite de
ontem e apagou as chamas,
que estavam concentradas em
uma sala comercial do prédio. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a corporação, as chamas ficaram
concentradas em um sofá.
Já o síndico do prédio, Euler
Coelho, informou que o fogo
ocorreu devido a um curto-

-circuito e queimou computadores de uma sala de call-center, onde não há sofá.
Os bombeiros disseram que apesar da grande quantidade de fumaça,
ninguém se machucou.
A corporação considerou
o incêndio de pequenas
proporções e seguiam realizando rescaldo no local
até as 20h50 de ontem. A
corporação disse que ainda não é possível afirmar o
que causou o incêndio.
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dizer que ele está menos
capacitado para trabalhar.
Geralmente é o contrário, o
trabalhador mais qualificado
vai aumentando a produtividade, acumula mais conhecimento e mais experiência.
Mas se aposenta mais cedo
do que o trabalhador que
depende da força física e vai
tendo menos capacidade de
produzir”, disse ao Estadão/
Broadcast o secretário de
Previdência do Ministério da
Economia, Leonardo Rolim.
“Deveria ser o inverso, o
trabalhador mais pobre que
deveria se aposentar antes”,
diz. Ele lembrou ainda que

a média das aposentadorias
por idade ainda é afetada
pelos benefícios rurais, que
solicitam o seguro com uma
idade menor. Considerando
apenas os trabalhadores urbanos, a média de idade na
solicitação do benefício é
ainda maior, de 63 anos.
No ano passado, o rombo
no INSS atingiu um recorde
de R$ 195,2 bilhões, uma alta
real (já descontada a inflação)
de 4% em relação a 2017. O
déficit da Previdência urbana cresceu de forma mais
acelerada no ano passado,
de acordo com os dados da
Secretaria de Previdência. O

Dois são presos pela morte de
rapaz de 22 anos em Luziânia
Dois homens foram
presos ontem pela morte de um rapaz de 22
anos na cidade de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O crime foi
registrado em setembro
de 2018 e, segundo a
Políci Civil, foi motivado por ciúmes. Os detidos foram identificados
como Orleam Alves da
Silva e Antônio Eduardo
Pereira dos Santos.
De acordo com a polí-

Reprodução

cia, Orleam e a esposa dele
teriam se separado, mas o
homem não aceitava o fim
do relacionamento. Ele teria
tentado reatar o casamento

rombo foi de R$ 81,4 bilhões,
uma alta real de 10,3% em relação a 2017. O resultado dos
benefícios rurais foi negativo
em R$ 113,8 bilhões, mas ficou praticamente estável em
relação ao ano anterior, já
descontada a inflação.
Rolim avalia que há duas
razões por trás do aprofundamento do déficit da Previdência urbana. Uma delas é
conjuntural, uma vez que a
crise econômica impactou o
emprego formal e, consequentemente, as receitas previdenciárias. A outra é estrutural: o
aumento do gasto diante do
envelhecimento da população.

diversas vezes, mas sem
sucesso. Na companhia de
Antônio Eduardo, Orleam
teria ido até a casa da ex-mulher e encontrado o rapaz de 22 anos com quem
ela estava se relacionando.
Orleam chegou a conversar com o rapaz durante um tempo, mas acabou
matando o jovem a tiros.
A vítima morreu na hora. Segundo a polícia, Antônio Eduardo ajudou Orleam a fugir.
Os dois detidos foram
levados para a Casa de
Prisão Provisória de Luziânia, onde permanecem à
disposição da Justiça.

Diário do Estado

PRF
apreende
230 celulares
que
estavam
em fundo
falso de
veículo
Em fiscalização rotineira na manhã de ontem, na
BR – 020, em Planaltina, a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) do Distrito Federal
(DF) apreendeu 230 celulares iPhones que estavam
em fundos falsos de um
carro Nissan/Tiida, com
placa de Alagoas. Segundo
informações da corporação, os agentes decidiram
averiguar o veículo de forma minuciosa ao perceber
o nervosismo dos ocupantes durante a abordagem.
Ao notarem que o ar
condicionado não estava
funcionando, os agentes
acessaram o fundo falso do
painel do veículo e localizaram cerca de 50 iPhones.
Diante disso, decidiram
avaliar outras partes do carro passíveis de esconderijo.
No momento da sonda,
viram que havia também
um fundo falso no porta-malas, com acesso pelos
para-choques, e encontraram mais 180 celulares,
totalizando 230. Nenhum
deles possuía documentos
fiscais. “Eram de diversos
modelos, até o mais ‘top’
deles, dos mais caros, de
última geração”, diz um
dos agentes presentes na
processo de apreensão.
De acordo com a PRF
os dois ocupantes do veículo, ambos de 41 anos,
confessaram que pegaram os celulares em um
motel de Goiânia e estavam levando para Maceió
(AL), onde seriam revendidos. Parte dos aparelhos pertenciam a um
dos ocupantes do carro e
outra parte estavam sob
encomenda. Os homens
disseram que receberiam
R$ 2 mil pelo transporte.
Os aparelhos, que totalizam R$ 700 mil, foram
apreendidos e encaminhados à Receita Federal, em
Brasília (DF), onde serão
tomadas as devidas providências relativas ao caso.
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Rodrigo Maia é reeleito presidente
da Câmara dos Deputados
C

om 334 votos, o deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ) foi reeleito
presidente da Câmara dos
Deputados em primeiro turno. O resultado foi bastante
comemorado no plenário e
Maia se emocionou. Em segundo lugar, ficou Fábio Ramalho (MDB-MG), com 66
votos. Sete deputados registraram candidaturas para a
presidência da Câmara.
Ele foi reeleito presidente da Câmara no período
2017-2019 no dia 2 de fevereiro de 2017, depois de
ocupar o cargo por sete
meses, a partir de julho de
2016. A reeleição de Maia
ao cargo foi possível pela
mudança de legislatura. A
Constituição e o Regimento Interno da Câmara impedem a recondução de
membros da Mesa Diretora
na mesma legislatura. O último deputado reeleito em
legislaturas diferentes foi
Michel Temer, que ocupou o cargo de presidente da Casa nos biênios de
1997-1999 e 1999 a 2001.
Ao agredecer os votos,

Maia disse que irá comandar
a votação de reformas no país
“de forma pactuada”, com integração de governadores,
parlamentares e sociedade
Rodrigo Maia foi eleito
com o apoio do maior bloco
parlamentar da legislatura,
composto por 301 deputados de 11 partidos. Entre
eles, está a a sigla do presidente da República, Jair
Bolsonaro, o PSL (52), além
de PP (38), PSD (35), MDB
(34), PR (33), PRB (30),
DEM (29), PSDB (29), PTB
(10), PSC (8) e PMN (3).
Em segundo lugar, ficou
Fábio Ramalho (MDB-MG),
com 66 votos. Em seguida,
Marcelo Freixo (PSOL-RJ),
com 50; JHC (PSB-AL), com
30; Marcel van Hattem (Novo-RS), com 23; Ricardo Barros (PP-PR), com quatro; e
General Peternelli (PSL-SP),
com dois. Foram registrados
três votos em brancos.
Conhecido como articulador e habilidoso em negociações com partidos de
divergentes correntes ideológicas, Maia conseguiu atrair
além da corrente majoritá-

Impasse adia escolha do
novo presidente do Senado
Após cinco horas de
discussão, foi adiada a
reunião em que seria
eleito o novo presidente
do Senado. O impasse se
deu em torno da decisão
pelo voto aberto, que
foi tomada por 50 votos
favoráveis e dois contrários. A sessão foi marcada
por reações acaloradas
dos senadores, vários
dos quais não aceitaram
a mudança do rito para
escolha do novo presidente. Como não houve
acordo, depois de nova
votação, a sessão foi suspensa e será retomada
hoje, às 11 horas.
Logo no início da reunião, presidida pelo senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP), foram apresentadas questões de
ordem sobre a votação.
Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
Lasier Martins (PSD-RS),
Jorge Kajuru (PSB-GO) e
Selma Arruda (PSL-MT)
pediram que o Plenário decidisse sobre voto
aberto ou secreto para
e escolha do presidente.

Os senadores contrários
à proposta, como Renan
Calheiros (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM),
Humberto Costa (PT-PE) e
Kátia Abreu (PDT-TO), argumentaram que o Regimento Interno do Senado
define votação secreta, a
não ser por decisão unânime do Plenário. Além
disso, eles pediram que
Alcolumbre
assumisse
sua candidatura e não
mais presidisse a sessão.
Após o resultado da
votação, Kátia Abreu chegou a tomar das mãos de
Alcolumbre uma pasta
com documentos relacionados à votação.
- Você acha que
pode presidir a sessão
e ser candidato, meu
amigo?O O que é isso?
Você ficou maluco? Você
está equivocado. Acabou a sua vez, você não
pode presidir, você está
usurpando essa Casa disse a senadora, que
se negou a devolver os
documentos e acusou o
presidente em exercício
de subverter a ordem.

ria, apoio de partidos de esquerda como PCdoB e PDT.
“Meu perfil é de equilíbrio,
capacidade de diálogo, de
conversar com todas as correntes políticas e ideológicas.
Vivemos um momento de radicalização, o Parlamento vai
ser a Casa que vai trazer essa
radicalização a um ponto de
equilíbrio”, disse Maia.
Em sua gestão como
presidente da Casa, Maia
conduziu a aprovação da reforma trabalhista e também
da atualização da legislação
eleitoral - que incluiu, entre
outros pontos, a chamada
“cláusula de barreira”, um
mecanismo que busca impedir reduzir os partidos
com pouca representação
na Câmara, além de criar um
fundo com recursos públicos
para custear campanhas.

Pauta

Defensor de pautas econômicas, Maia já afirmou

que dará prioridade a medidas de ajuste fiscal que
ajudem a reduzir os gastos
públicos. “Todos têm que
compreender o momento
de dificuldade que o Brasil
vive, uma crise econômica
brutal. O desemprego cai
muito pouco, sobe a informalidade quando o emprego cai, a extrema pobreza
continua na ordem de 15
milhões de brasileiros. A
nossa responsabilidade é
muito grande”, afirmou.
Rodrigo Maia tem defendido que a reforma da Previdência não seja fatiada por
setores e também apoia a
elaboração de um novo pacto
federativo, para aliviar as dívidas de estados e municípios.
“Se nós não reformarmos o Estado brasileiro,
cortarmos despesas, não
adianta pensar em investimento. O governo federal como um todo, estados
e municípios perderam a

capacidade de investir e
nós só vamos recuperá-la
quando tivermos a capacidade de dizer: não dá
mais para o Estado brasileiro custar o que custa,
não dá mais para Previdência gerar um déficit
tão grande como gera a
cada ano a favor dos que
ganham mais e contra os
que ganham menos. A
Previdência brasileira é o
maior sistema de transferência de renda do mundo, a maior injustiça social
do mundo porque beneficia os que se aposentam
com R$ 30 mil e prejudica
os que se aposentam com
um salário mínimo com 65
anos”, argumentou.

Trajetória

Rodrigo Maia iniciou
curso de economia na Universidade Cândido Mendes,

mas não chegou a concluir a
graduação. O parlamentar é
deputado federal pelo Rio
de Janeiro há seis legislaturas. Foi eleito para o primeiro mandato em 1998. Disputou a eleição para prefeito
do Rio em 2012, tendo Clarissa Garotinho (PR-RJ) como
vice, mas não foi eleito.
Maia também ocupou
o cargo de secretário de
Governo do Rio de Janeiro
(1997-1998) e de secretário de Governo do Município do Rio de Janeiro
(1996). Antes de chegar
ao Democratas (DEM), o
parlamentar foi filiado ao
PFL e ao PTB. Maia assumiu a presidência nacional do DEM, partido que
ajudou a criar, em 2007.
Pai de quatro filhos, é
casado com Patrícia Vasconcelos, enteada do ex-ministro Moreira Franco.
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Anitta e Kevinho lançam
‘Terremoto’ em parceria
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Nego do Borel é batizado
na igreja do Safadão

C

om a aproximação
do carnaval, artistas
do mundo da música aproveitam para lançar
singles. Todos os anos faixas de estilos variados concorrem à música da folia
momesca. A canção Terremoto é a aposta de Anitta

e Kevinho para 2019.
A cantora já havia dado
um spoiler sobre a chegada
de Terremoto, nova candidata a hit. Ela postou fotos
da gravação do videoclipe
ao lado de Kevinho e gerou
expectativas nos fã. Agora, a
espera chegou ao fim.

Logo à meia-noite de ontem, a faixa já estava disponível nas plataformas digitais. Terremoto é inspirada
em I’ll still in love, de Sean
Paul e Sasha. “Conheci o Kevinho no Música boa ao vivo
e logo percebi o quanto ele
é talentoso. Estou muito fe-

liz com o resultado da nossa
parceria”, elogia Anitta.
Em 2018, a cantora emplacou Vai malandra. A faixa esteve presente em festas e inspirou até fantasias
daquele ano. Kevinho, por
sua vez, fez sucesso com
Olha a explosão em 2016.

A carreira de Nego do
Borel deu uma esfriada
após o funkeiro se envolver em uma polêmica com
a transexual Luisa Marilac.
A fim de reverter a situação, ele teria pedido ajuda a Wesley Safadão, de
acordo com o colunista
Leo Dias, do jornal O Dia.
Disposto a convencer o
amigo a se reerguer espiritualmente, o forrozeiro
teria arrastado Nego para
a Igreja Batista Lagoinha,
em Minas Gerais, onde o
ex-amigo de Anitta, conforme Dias, foi batizado.
Agora conectado com
Deus, Nego tem frequentado uma filial da igreja
liderada por Márcio Valadão, em MG, em Recreio

Os cantores
teriam
visitado um
culto
evangélico
em MG,
onde Nego
se conectou
com Deus
dos Bandeirantes, no Rio de
Janeiro. Vale ressaltar que o
artista continua sendo criticado nas redes sociais e
chegou a cancelar a gravação de seu DVD, com data
para 29 de janeiro.
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Rafael Ilha deu R$100 mil para ex-colega de A Fazenda
Vencedor da décima temporada de A Fazenda, Rafael
Ilha surpreendeu a todos e
entregou uma boa parte do
prêmio que recebeu para o
seu amigo de confinamento,
Evandro Santo. O humorista
ficou em quarto lugar na competição, mas acabou levando
uma bolada de presente.
A revelação foi feita durante entrevista ao programa
Pânico ontem, que contou
com a participação dos dois
ex-peões. Na ocasião, Rafael

Ilha contou que, do R$ 1,5
milhão que levou da Record,
um total de R$ 100 mil foi
entregue para Evandro Santo, por acreditar que ele era
merecedor de estar na final.
“É malaca mas tem um coração muito grande. Uma das
coisas que o prejudicou dentro da Fazenda. Era para estar
na final”, disparou Rafael Ilha.
Evandro então explicou que
achava que era um empréstimo: “Ele me emprestou 100
mil e eu falei. Te pago quan-

do?”. Ilha então revelou que
estava dando de presente.
“Isso é um presente para
você não precisa devolver”, revelou Evandro Santo. “O jeito
que ele vai gastar não é problema meu. Ele gasta com o que
quiser”, contou Rafael Ilha.
Em seguida, ele afirmou que chegou a pensar
em desistir do jogo, mas
acabou permanecendo firme e chegando até a grande final, onde foi o mais
votado pelo público.

Goiás, Tocantins e DF, 02 de Fevereiro de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES LIGUE (62)
9 9452- 2980 whatsaap
CONSULTOR DE VENDAS
: ANTONIO CRUZ
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 672,51 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
----------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 494,14 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 446.49 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
-------------------------------

S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO
DE
FORMA
SEGURA,
CREDITOS
PARA
CARROS,MOTOS E CAMINHÕES, SEM JUROS E
SEM BUROCRACIA.SIMULACÕES E INFORMACÕES
LIGUE (62) 9 8108-1508
whatsaap CONSULTORA
DE VENDAS : EVANILDE
FERNANDES
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
-------------------------------

ANO 12, Nº 1968
GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
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
-------------------------------

classificados

6
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
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
-------------------------------

ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 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
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------

Goiás, Tocantins e DF, 02 de Fevereiro de 2019

VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 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 Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------LOTE de 500 m² na rua
1039 Setor Marista. Tratar no (62) 981304240 e
zap (62) 984873063 creci
22415
------------------------------SOBRADO em fase de
acabamento, c/ 4/4 sendo
1 suíte, sala de escritório,
sala, cozinha americana
área de churrasco mais
2 áreas grandes c/ banheiro e lavanderia, garagem para 5 carros, fica
depois do Hospital Santa
Genoveva e do teatro,
próximo do Aeroporto na
Rua Landi, St Genoveva,
F: (62) 981304240 e zap
984878063. Creci 22415.
------------------------------LOTE de 350 m² todo
murado c/ uma cozinha
nos fundos de 2/4 e cozinha americana e banheiro
a frente livre p/ construção da casa grande. Fica
na Rua Jovino Borges.
Tratar no (62) 981304240
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------CENTRO apart no Ed. Liberdade com 120m², sendo ¾ mais um, piso cerâmica, armário em todas
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem, 3 elevadores, cond.
R$350. F (62) 981304240
e zap 984873063. Creci
22415
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
-------------------------------

SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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 imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, 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 americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
-------------------------------

VENDA
AP. DE GOIÂNIA

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

VENDA
NOVA VENEZA

------------------------------ST. SAN MARCO 3qts.,
sala, cozinha, banheiro,
garagem. F: (62) 984552895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------IMÓVEL DE ESQUINA
contendo uma casa de
2/4 cozinha americana,
banheiro, sala, varanda
ou área c/ banheiro, mais
3 sala, comercial com 64
m² cada uma, sendo que
o de esquina é de 128
mts. Todas a casa na
cerâmica portas e janelas
da casa de blindex, R. 19
lt 01 qd 27 Residencial
Prado, em frente ao Posto de Saúde Prado. 250
mil o 350 quitado. F:(62)
981304240
zap
creci
22415.
------------------------------LOTE de 300 antes com
2/4 c/ suíte, cozinha americana piso e cerâmica,
portas e janelas de blindex toda murada. Preço
60.000 mil ou 160 mil
quitada, rota 1-20-470 qd
3 tl 5 Residencial Prado.
F: (62) 981304240 e zap
984873063, creci 22415.
------------------------------2 LOTES JUNTOS 09
e 010 na Rua JJ8 Bairro
Jardim dos Lagos. Preços a combinar, tratar
(62) 981304240 e zap
984873063. Creci 22415.
------------------------------CASA BOA ¾ sal, cozinha
lavanderia área e mais um
lote ao lado perto do 1
Supermercado Diego. Tratar (62) 981304240 e zap
984873063. Creci 22415.
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
-------------------------------

Diário Do EstaDo
JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA BONSUCESSO Casas geminadas, laje, bom
acabamento. No ta35120249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
80m², 2 quartos, 1 suíte,
1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
169.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249
-------------------------------

VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
sapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

Imóveis
-------------------------------

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços de
seda, 4 mãos, yoni, terapêutica, relaxante, anti-stress, com pés, depilação esfoliação e outras.
Todas elas com o objetivo
de proporcionar novas
sensações de prazer. F:
98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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 –
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
-------------------------------

