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Moro altera pacote anticrime
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atendeu a reivindicações de governadores e do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Celso de Mello e, dois dias depois de apresentar o pacote anticrime, anunciou mudanças no texto. 
O projeto de Moro criminaliza o caixa 2 nas campanhas eleitorais e endurece penas para crime organizado e corrupção. p4
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Fogos de artifício barulhentos 
serão proibidos em Goiânia

OS vereadores der-
rubaram ontem 
o veto da Prefei-

tura de Goiânia ao projeto de 
lei que previa a proibição de 
fogos de artifício  ruidosos 
em Goiânia. A lei poderá en-
trar em vigor nos próximos 
dias. A iniciativa é de auto-
ria dos vereadores Andrey 
Azeredo e Zander Fábio.

A maioria absoluta dos 
parlamentares apoiou a der-

rubada do veto por 21 votos 
a favor e 1 contra. Após os 
trâmites finais, a lei deverá ser 
promulgada e publicada com 
efeito imediato para o cumpri-
mento já nos próximos dias. 

Atualmente, várias cida-
des no Brasil já implemen-
taram a lei. É o caso das ci-
dades de Olímpia (SP), São 
Paulo (SP), Florianópolis  
(SC) e o Rio de Janeiro (RJ). 
O vereador Andrey subiu 

ontem à Tribuna durante a 
Sessão Plenária para defen-
der a derrubada do veto. 
Ele entende que, além da 
questão social, é questão 
de política pública neces-
sária para melhorar a quali-
dade de vida da população. 

“Temos exemplos de 
pessoas que sabem o que o 
manuseio desses artifícios 
inflamáveis pode causar e 
temos também o respal-

do da justiça. Queremos 
fazer uma política pública 
com efeitos práticos para a 
sociedade, melhorando a 
qualidade de vida de crian-
ças, idosos, autistas, evitan-
do também acidentes com 
mutilações e mortes, bem 
como protegendo a vida dos 
animais que sofrem com es-
ses ruídos”, destacou o ve-
reador durante a sessão.

Andrey Azeredo pon-

tuou também a necessida-
de de fiscalização por parte 
da Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma) 
para o cumprimento da 
lei. “Fica o alerta do verea-
dor Kleybe Moraes, que foi 
muito preciso. Nós temos 
que buscar junto a Amma 
a fiscalização para colocar 
em prática esse projeto que 
tenho a convicção de que 
será lei em breve”, afirmou.

Reprodução

Suspeito 
de roubo morre 
após resistir à 
prisão e lutar 
contra policial, 
em Goiânia

Um homem de 29 
anos suspeito de prati-
car roubos em estabele-
cimentos comerciais foi 
morto após resistir a uma 
abordagem e, em segui-
da, lutar contra policial 
na noite de amanhã, no 
Setor Sul, em Goiânia. 
De acordo com a Polícia 
Militar (PM), o suspeito 
havia roubado duas far-
mácias na região.

Após receberem in-
formações sobre os rou-
bos, os policiais inicia-
ram o patrulhamento na 
região e encontraram o 
suspeito nas proximida-
des. Ao avistar a viatura, 
Carlos Henrique Silva 
Dias correu pelas aveni-
das e tentou se escon-
der em meio a arbustos, 
mas foi localizado.

Segundo a Polícia 
Militar (PM), durante a 
tentativa de verbalizar 
com o suspeito e realizar 
a prisão, Carlos avançou 
para cima de um dos 
militares e entrou em 
luta corporal na tenta-
va de tomar o revólver. 
Durante a luta, o policial 
efetuou um disparo aci-
dental que não acertou 
nenhum dos envolvidos.

Ao perceber que o sus-
peito estava prestes a to-
mar a arma do militar, um 
outro colega que estava 
na viatura atirou no sus-
peito para evitar a agres-
são. O disparo acertou o 
tórax do rapaz, que foi 
atendido pelos bombei-
ros e teve a morte cons-
tatada antes mesmo do 
transporte para o hospital.

O local foi isolado até 
a chegada dos agentes 
da Polícia Civil e da Po-
lícia Técnico Científica. 
Com o suspeito, os po-
liciais encontraram uma 
tesoura e uma quantia 
de 654 em dinheiro. Os 
objetos foram apreendi-
dos e serão periciados.

Segundo a corporação, 
o suspeito tinha um man-
dado de prisão em aber-
to, no entanto, não foi in-
formado por qual crime. 
Ele tinha antecedentes 
por roubo, receptação e 
associação criminosa.

Festa que prometia rodízio de 
mulheres é fechada pela PM

Polícia prende dois homens que arrastaram e 
atiraram na cabeça de uma mulher em Trindade

Uma festa que prometia 
rodízio de mulheres em uma 
casa de prostituição em Águas 
Lindas de Goiás, no Entorno 
do Distrito Federal, foi fecha-
da pela Polícia Militar (PM) na 
noite de terça-feira. O anúncio 
do evento circulava pelas re-
des sociais e ressaltava a pre-
sença de 12 mulheres que es-
tariam disponíveis para sexo.

De acordo com a Polícia 
Militar (PM), o evento estava 
agendado para a noite de ter-

ça-feira. Cerca de 12 mulheres 
estariam disponíveis para fa-
zer sexo com até 50 homens. 
O ingresso para participar do 
evento custava R$ 300.

O caso foi registrado na Polí-
cia Civil (PC), que pediu a prisão 
do responsável por exploração 
sexual. Contudo, o caso ainda 
será investigado. Algumas mu-
lheres que participariam do 
evento foram ouvidas pela cor-
poração e relataram que recebe-
riam cerca de R$ 400 pela noite.

A Polícia Civil (PC) prendeu 
ontem duas pessoas acusa-
das de tentativa de latrocínio 
no munícipio de Trindade, 
região metropolitana de 
Goiânia. O crime aconteceu 
em 2018. De acordo com as 
investigações da PC, o crime 
aconteceu no dia 18 de de-
zembro, por volta das 7h30. 
Uma mulher de 40 anos ia 
para o ponto de ônibus no 
Residencial Solar das Painei-
ras, município de Goianira, 
quando foi abordada por Bru-

no Gomes Nunes, de 18 anos, e 
Hiago Aguiar Onofre, de 20 anos.

Eles estavam em uma mo-
tocicleta e abordaram a vítima, 
armados, exigindo o telefone 
celular. Diante da dificuldade 
em entregar o aparelho, Bruno 
(que estava na garupa), puxou 
a bolsa, arrastando a mulher. A 
mando de Hiago, o garupa ati-
rou na cabeça da vítima e am-
bos fugiram. O tiro, entretanto, 
pegou de raspão. Ela foi socor-
rida e liberada no mesmo dia.

Com a colaboração da De-

legacia de Polícia de Trindade, 
também na região metropoli-
tana, a PC de Goianira identi-
ficou os indiciados e começou 
o trabalho de investigação até 
localizá-los e cumprir o man-
dato de prisão preventiva.

Bruno Gomes Nunes possui 
antecedentes criminais pela 
prática de receptação, porte 
ilegal de arma de fogo, roubo 
de veículo, roubo qualificado 
e roubo a transeunte. Ambos 
estão presos e à disposição da 
justiça no Presídio de Trindade.
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Governo estuda modelo em que jovens 
poderiam abrir mão de férias e 13º
A reforma da Previdên-

cia que será enviada 
ao Congresso deve 

incluir uma alteração pro-
funda no modelo trabalhista 
vigente. As mudanças se-
riam destinadas apenas aos 
mais jovens, que devem ser 
enquadrados no modelo de 
capitalização, no qual cada 
trabalhador contribui para 
sua própria aposentadoria.

Segundo fontes envolvidas 
nas discussões, o governo ava-
lia deixar de fora direitos traba-
lhistas, inclusive os que estão 
previstos no artigo sétimo da 
Constituição Federal, como 
FGTS, férias e 13º salário.

Como esses direitos são 
considerados cláusula pé-
trea, o Estado não pode sim-
plesmente acabar com eles. 
A alternativa que vem sendo 
discutida é criar condições 
para que o próprio emprega-
do faça a opção, abrindo mão 
de todos eles, ficando, as-
sim, de fora da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

De acordo com fontes a 
par do que vem sendo ana-
lisado, já existe uma base 
legal para isso que é a refor-
ma trabalhista. Em vigor há 
pouco mais de um ano, ela 
permite que o acordado pre-
valeça sobre o legislado.

O objetivo do governo é 
reduzir os encargos para os 

empregadores e estimular a 
geração de empregos, sobre-
tudo para os jovens. A alta do 
desemprego durante a reces-
são afetou principalmente os 
trabalhadores mais novos e, 
nos últimos anos, triplicou o 
número de jovens que não 
estudam, não trabalham 
nem procuram emprego .

Segundo uma fonte da 
equipe econômica, a ideia é 
copiar o que foi feito com o 
FGTS no passado, quando os 
trabalhadores abriram mão 
da estabilidade no emprego 
em troca do Fundo. Depois, 
o FGTS se tornou obrigatório.

Como os novos traba-
lhadores ficarão de fora da 

CLT, eles poderão procurar 
a Justiça comum, caso se-
jam prejudicados. Assim, ex-
plicou a fonte, a Justiça Tra-
balhista tenderia a se tornar 
obsoleta com o tempo.

O novo regime vai constar 
no projeto de lei comple-
mentar que o Executivo en-
viará ao Congresso e que vai 
definir os detalhes do regime 
de capitalização. Eles terão 
uma conta individual — uma 
espécie de poupança, visan-
do a uma renda complemen-
tar na aposentadoria.

Serão definidas algumas 
situações de saque em caso 
de desemprego e doenças. 
Quem tem FGTS poderá 
transferir parte do saldo 
para essa conta. A ideia é 
seguir países que já ado-

taram o regime de capita-
lização e criar contribuição 
para os empregadores para 
ajudar a engordar a pou-
pança dos funcionários. As 
alíquotas ainda serão defi-
nidas e, no caso do empre-
gador, o percentual deverá 
ficar abaixo dos 20% pagos 
atualmente sobre a folha.

De acordo com a minuta 
da reforma da Previdência, 
o regime de capitalização 
terá caráter obrigatório, e 
os trabalhadores poderão 
escolher no mercado onde 
aplicarão seus recursos, 
com liberdade para trans-
ferir sem custo e sem ca-
rência. Caberá ao governo 
fazer o credenciamento 
das instituições que farão a 
gestão dessas reservas.

Reprodução

Sobe para 157 o número de mortos após rompimento de barragem da Vale
Subiu para 157 o número 

de mortos pelo rompimento 
da barragem 1 da mina Córre-
go do Feijão em Brumadinho, 
na região metropolitana de 
Belo Horizonte. Há ainda 182 
desaparecidos, segundo in-
formou nesta quinta-feira, 7, 
a Defesa Civil de Minas Gerais.

O último balanço do órgão 
indica ainda que a tragédia 
133 desabrigados. A barra-
gem da mineradora Vale se 
rompeu no dia 25 de janeiro. 
Os rejeitos atingiram a área 
administrativa da empresa, 
uma pousada e comunidades 
que moravam perto da mina. 
As causas da tragédia ainda 
não foram esclarecidas.

A principal linha de inves-
tigação sobre as causas do 

colapso é o acúmulo anormal 
de água e a falha no sistema 
de drenagem. A Superinten-
dência da Polícia Federal (PF) 
confirmou que “uma das li-
nhas de apuração aponta para 
a possibilidade de acúmulo de 
água e saturação da barragem 
e para uma possível falha no 

sistema de drenagem como 
eventuais causas de satura-
ção da barragem e de seu 
consequente rompimento”.

Prisões
Nesta quinta-feira, 7, três 

executivos da Vale e dois 
engenheiros de uma empre-

sa responsável pelos laudos 
de segurança da barragem 
foram soltos. Eles estavam 
detidos desde o dia 29 de 
janeiro na Penitenciária Nel-
son Hungria, em Contagem, 
na região metropolitana de 
Belo Horizonte.

Os executivos da Vale 
que estavam presos são 
Cesar Augusto Paulino 
Grandchamp, geólogo, Ri-
cardo de Oliveira, gerente 
de Meio Ambiente do Cor-
redor Sudeste, e Rodrigo 
Artur Gomes de Melo, ge-
rente executivo do Comple-
xo Paraopeba da Vale. Os 
engenheiros terceirizados, 
que atestaram estabilida-
de da barragem, são André 
Yassuda e Makoto Mamba.

Washington Alves / Agência Brasil
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Moro aplica alterações 
em pacote anticrime
O ministro da Justiça e 

Segurança Pública, 
Sérgio Moro, aten-

deu a reivindicações de go-
vernadores e do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Celso de Mello e, dois 
dias depois de apresentar o 
pacote anticrime, anunciou 
mudanças no texto. O proje-
to de Moro criminaliza o cai-
xa 2 nas campanhas eleitorais 
e endurece penas para crime 
organizado e corrupção.

Nesta quarta-feira Moro 
apresentou o texto a cerca de 
100 deputados, na Câmara, 
em encontro promovido pela 
Frente Parlamentar de Segu-
rança. A reunião ocorreu a por-
tas fechadas, mas deputados 
do PSL e do PSOL ignoraram o 
sigilo e transmitiram parte dela 
ao vivo em suas redes sociais.

No seu primeiro teste po-
lítico no Congresso, Moro 

afirmou aos deputados que o 
pacote anticrime não tem ide-
ologia e os convocou a apoiar o 
texto. “É uma proposta de res-
ponsabilidade do governo e do 
Congresso”, disse o ministro.

A tentativa da oposição de 

constranger Moro com per-
guntas sobre investigações 
envolvendo o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, 
e o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, foi frustrada. 

O deputado Glauber Braga 
(PSOL-RJ), chegou a ser vaia-
do por criticar o ministro. “O 
senhor Moro vai falar até as 
16 horas para não responder 
as perguntas?”, gritou.

Os governistas reagiram 

pedindo “mais respeito” e 
que o colega parasse com “a 
palhaçada”. “O clima não foi 
dos melhores porque ele fala 
uma hora e escuta um minu-
to. Ele precisa entender que 
deixou de ser juiz da Lava 
Jato”, disse o deputado Mar-
celo Freixo (PSOL-RJ). Moro 
pediu desculpas pela demora 
em sua apresentação e disse 
que está de portas abertas 
para receber os deputados 
que tiverem interesse em dia-
logar com ele sobre o tema.

Mudanças
No Supremo, ministros 

como o decano Celso de Mello 
apontaram falhas que já leva-
ram Moro a fazer alterações 
na proposta. Uma delas obri-
gará o titular da Justiça a en-
caminhar dois e não um pro-
jeto ao Congresso. Isso para 
evitar erro de procedimento, 

J.Batista/Câmara dos Deputados
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uma vez que nem todas as 
mudanças propostas podem 
ser feitas por lei ordinária.

Moro também aceitou 
alterar alguns pontos, após 
acatar sugestões de governa-
dores feitas a ele em reunião 
na segunda-feira. A primeira 
delas prevê que as audiên-
cias de presos em estabele-
cimentos fora da comarca 
devem ocorrer “obrigatoria-
mente” por videoconferên-
cia. O texto original usava o 
termo “preferencialmente”.

Além disso, Moro fez um 
acréscimo no trecho segun-
do o qual o juiz deve negar 
liberdade provisória a presos 
em flagrante que forem rein-
cidentes ou integrantes de 
organização criminosa.

Agora, a regra irá se esten-
der a presos em flagrante por 
porte de arma de fogo de uso 
restrito em circunstâncias 
que indiquem ser membro 
de grupo criminoso.

Outro ajuste permitirá 
que presos fiquem mais de 
três anos em penitenciárias 
de segurança máxima. Na 
versão original essa medida 
era “excepcional”. No total, 
o projeto altera 14 leis do 
Código Penal, Código de Pro-
cesso Penal, Lei de Execução 
Penal, Lei de Crimes Hedion-
dos e Código Eleitoral.



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

------------------------------- 
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
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
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
-------------------------------
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
-------------------------------

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) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
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.
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Justin e Hailey Bieber 
optaram por fazer sexo 
apenas após o casamento

O cantor Justin Bieber 
surpreendeu ao falar sobre 
a sua relação com Hailey 
Baldwin. Capa da revista 
Vogue, ele falou sobre o 
atual momento e disse que 
o sexo com ela só acontece-
rá depois da cerimônia reli-
giosa, apesar de já estarem 
casados no civil.

Vários artistas decidi-
ram voltar à moda anti-
ga e partir para a cama 
apenas depois do “sim” 
na igreja, e o ex-bad boy 
é um desses famosos que 
fizeram essa escolha, mas 
pondera: “Deus não pe-
diu para que a gente não 
fizesse sexo por causa de 
regras e coisas assim”.

“Ele está tentando 

proteger a gente da dor. 
Às vezes, as pessoas fazem 
sexo porque não se sentem 
boas o suficiente. Mulheres 
e homens fazem isso. Quis 
me dedicar a Deus assim 
pois achei que era a melhor 
forma de cuidar da minha 
alma”, revela o músico.

“Acredito que Deus me 
abençoou trazendo a Hai-
ley como resultado. Ela é a 
segurança que eu sempre 
quis”, disse ainda ele, que 
teve o casamento adiado, 
para fazer com que os ami-
gos e familiares possam 
marcar presença, já que 
seria impossível em feve-
reiro. Agora, eles buscam 
uma nova data para que 
todos estejam presentes.

Aquaman ultrapassa 
Deadpool 2 em bilheterias

A jornada de Aqua-
man pelos cinemas 
continua quebran-

do recordes, com o novo 
filme da DC ultrapassando 
o valor de Deadpool 2 nas 
bilheterias americanas.

De acordo com o Box Offi-

ce Mojo, o filme de James 
Wan atingiu a marca de US$ 
325 milhões no país, ultra-
passando o último filme do 
Mercenário Falastrão.

Na 61ª posição de maio-
res bilheterias da história 
dos EUA, Aquaman deve 

ultrapassar Esquadrão Sui-
cida nos próximos dias.

O elenco de Aquaman 
conta também com, além 
de Jason Momoa no papel 
do herói, Patrick Wilson 
como Mestre dos Ocea-
nos, Nicole Kidman como 

a Rainha Atlanna, Willem 
Dafoe como Vulko e Am-
ber Heard como Mera. 

James Wan (Invocação do 
Mal) dirige o filme. O filme 
está em exibição nos cinemas 
brasileiros, e chegará em DVD 
e Blu-ray em 26 de março.
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