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Bombeiros alertam foliões
sobre cuidados no Carnaval
Durante o feriado de carnaval, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás divulgou dicas para que os foliões aproveitem
as festividades com segurança. A Operação Carnaval começou no dia 1º de março e segue até a quarta-feira de cinzas. p2
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PM intensifica abordagens em bares e
distribuidoras de Goiânia e do interior
A Polícia Militar de Goiás intensificou as abordagens em bares e
distribuidoras de Goiânia e de cidades do interior neste feriado. p2
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Bombeiros alertam foliões
sobre cuidados no Carnaval
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D

urante o feriado de
carnaval, a equipe do
Corpo de Bombeiros
Militar de Goiás divulgou dicas para que os foliões aproveitem as festividades com segurança. A Operação Carnaval
começou no dia 1º de março
e segue até a quarta-feira de
cinzas. As dicas focam em
afogamentos e no trânsito
A corporação orienta que
em locais de banho as crianças estejam acompanhadas
de um adulto, além de fazer
o uso de coletes salva-vidas

de forma correta, atento no
tamanho e peso do menor. É
recomendando também que
pessoas que estejam ingerindo bebidas alcoólicas não
entrem em locais de nado.
“Em um piscar de olhos,
nós perdemos uma vida no
ambiente aquático. Então
pedimos a atenção redobrada dos foliões. A responsabilidade de todos é importante para evitar afogamentos”,
orienta o comandante da
Operação Carnaval, tenente
coronel Thiago Abdala.

Homem morre prensado por
pá carregadeira em Águas Lindas

Caso um afogamento seja
presenciado, o comandante
orienta evitar o contato direto
com a vítima e acionar o 193.
Para o trânsito, o comandante orienta o uso
do cinto de segura, bem
como as cadeirinhas para
as crianças. E reforça que o
equipamento precisa respeitar o tamanho e peso
do menor, além de estar
bem instalado no veículo.

Pré Balanço

Nos dois primeiros dias

da operação, a corporação
registrou dois afogamentos. Na sexta-feira (1º) um
homem de 47 anos morreu
após se afogar no lago de
São Simão, a 369 quilômetros de Goiânia. Segundo a
corporação, testemunhas
relataram que a vítima estava embriagada e junto
com outro amigo que também pulou na água. O amigo não se afogou.
Também na sexta-feira,
um homem que não teve o
nome divulgado, se afogou

em uma propriedade rural
de Niquelândia. A equipe
dos bombeiros encontrou
o homem sem vida.
No trânsito, três pessoas
morreram após o carro em
que eles estava cair em uma
represa na noite deste sábado (2), em Santa Helena
de Goiás. Na manhã deste
domingo (3), uma criança
de 2 anos ficou gravemente ferida após um acidente
de trânsito em Rianápolis.
Uma ultrapassagem proibida provocou o acidente.

PM intensifica abordagens em bares e
distribuidoras de Goiânia e do interior

Reprodução

Um homem morreu vítima de acidente com um
trator tipo pá carregadeira
enquanto fazia a manutenção da máquina na cidade
de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. O
acidente aconteceu no início da tarde deste domingo.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, o homem
ficou preso entre a pá mecânica e a estrutura da
frente da máquina. Segun-

do testemunhas, durante
o trabalho de manutenção
do veículo, a pá carregadeira desceu, pressionando a
região do tórax do homem.
“Foram realizadas manobras para retirada da vítima. Foram usadas técnicas
de reanimação cardiopulmonar. Apesar dos esforços
das equipes, a vítima não
resistiu aos ferimentos e
morreu no local”, informou
o Corpo de Bombeiros.
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A Polícia Militar de Goiás
intensificou as abordagens em
bares e distribuidoras de Goiânia e de cidades do interior
neste feriado de Carnaval. As
ações são realizadas durante
todo o dia, mas o trabalho é
reforçado no período noturno, quando o movimento é
maior nos estabelecimentos.
O objetivo é combater o
tráfico de drogas, entre outros crimes. A polícia também atua no sentido de

recapturar foragidos da Justiça.
Lançada na sexta-feira, a Operação Carnaval da Segurança
Pública é realizada em 76 mu-

nicípios estratégicos. Segundo
a polícia, são cidades que recebem grande volume de turistas nesta época do ano.
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Após ser tomada
por lama e
muro desabar,
sede social do
clube do São
Paulo é interditada
A chuva que desabou
em São Paulo neste sábado provocou estragos na
sede social do clube do
São Paulo, no Morumbi,
na Zona Sul da cidade. A
lama tomou completamente a área onde ficam
as piscinas, a rua no entorno e também carros que
estavam
estacionados.
Um muro desabou e um
portão cedeu. O espaço foi
interditado e não há previsão para sua reabertura.
O clube informou que
ninguém ficou ferido.
Mas, em nota, o São Paulo orienta “todos os associados e moradores da
região do Morumbi que
tiveram contato com as
áreas alagadas que procurem atendimento em
postos de saúde ou hospitais, por precaução”. A
interdição no clube é por
tempo indeterminado e o
clube suspendeu as matinês de carnaval que ocorreriam neste domingo.
A área social do clube
foi a mais afetada, incluindo piscinas, quadras
de tênis e áreas administrativas. No Estádio,
a área de imprensa e de
algumas empresas concessionárias com espaço
no Morumbi foram afetadas. O clube está agora, segundo nota, “trabalhando intensamente
para identificar os locais
atingidos e começarem
o trabalho de retirada da
água. O clube ainda está
avaliando as áreas afetadas e o grau dos danos”.
O São Paulo jogará neste
domingo contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, mas a partida será realizada em Bragança Paulista.
A sede do São Paulo
vive com alagamentos
há muitos anos. Antes do
atual episódio, o mais grave havia sido registrado
em 2013. O problema é
que nas cercanias do clube passa o côrrego Antonico, canalizado na região
do São Paulo. Com fortes
chuvas e sem piscinão, ele
tem registrado mais casos de transbordamento nos últimos anos.
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STF mantém decisão que
impede retorno de presos
federais aos estados
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Presidente e três diretores
da Vale são afastados

Valter Campanato

Reprodução

A

Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a
decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que
rejeitou o retorno de detentos de presídios federais para
penitenciárias estaduais.
Em outubro de 2017, a
Defensoria Pública da União
(DPU) protocolou no Supremo
um pedido de habeas corpus
coletivo que buscava retirar do
regime de isolamento carcerário detentos que estão há mais
de dois anos em presídios federais, obrigando o retorno deles a seus estados de origem. A
defensoria argumentou que
acordos internacionais e a
Lei 11.671, de 2008, limitam

o isolamento dos detentos
pelo prazo de um ano, prorrogável por mais 365 dias.
Ao decidir a questão, Alexandre de Moraes, relator do
caso, entendeu que a situação dos detentos em presídios federais não apresenta
nenhuma ilegalidade, pois
a própria lei não fixa prazo
fatal [vencimento do prazo],
mas autoriza sucessivas renovações da manutenção dos
presos no recolhimento em
estabelecimentos penais federais de segurança máxima.
Inconformada com a decisão,
a DPU recorreu ao colegiado,
que julgou a questão por meio
de julgamento virtual, modalidade usada para decisões que

têm entendimento pacificado.
A manutenção da decisão
de Moraes foi tomada por
maioria de votos. Votaram com
o relator os ministros Luiz Fux,
Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. Marco Aurélio divergiu
e foi o único a votar favoravelmente ao pedido da DPU.
No julgamento virtual, os
ministros apresentam seus votos pelo sistema eletrônico sem
se reunirem presencialmente.
O plenário virtual funciona 24
horas por dia e os ministros podem acessar de qualquer lugar.
Em 2007, o pedido da DPU
provocou polêmica porque,
caso fosse acatado, presos
como os traficantes Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho

Beira-Mar, e Antônio Bonfim
Lopes, o Nem da Rocinha, retornariam para presídios de São
Paulo e do Rio de Janeiro, o que
poderia facilitar o comando
exercido por eles sobre grandes organizações criminosas.
No mês passado, os governos federal e de São Paulo
transferiram 22 presos para
penitenciárias federais. Segundo o governo, todos são
líderes da facção criminosa
Primeiro Comando da Capital.
Os detentos estavam no presídio de Presidente Venceslau,
no interior do estado. Entre
os transferidos, está Marcos
Herbas Camacho, o Marcola,
considerado o principal líder
da organização criminosa.

O presidente da Vale,
Fabio Schvartsman, e três
diretores da mineradora
foram afastados por decisão do Conselho de Administração da empresa.
Segundo nota divulgada
à imprensa, os pedidos
de afastamento foram
feitos pelos próprios executivos, depois de recomendações do Ministério
Público Federal, da Polícia Federal, do Ministério
Público de Minas Gerais e
da Polícia Civil do estado.
A decisão de aceitar
os pedidos de afastamento foi tomada entre
a noite de sexta-feira (1º)
e a madrugada de ontem
(2). A presidência interina da empresa já foi assumida pelo diretor executivo de Metais Básicos
da Vale, Eduardo de Salles Bartolomeo, conforme plano de interinidade
previamente discutido.
Além de Schvartsman,
foram afastados Gerd Peter
Poppinga (diretor executivo
de Ferrosos e Carvão), Lu-

cio Flavio Gallon Cavalli (diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e
Carvão) e Silmar Magalhães
Silva (diretor de Operações
do Corredor Sudeste).
Claudio de Oliveira Alves,
atual diretor de Pelotização
e Manganês, ocupará interinamente a função de diretor
executivo de Ferrosos e Carvão, e Mark Travers, atual
diretor Jurídico, de Relações
Institucionais e Sustentabilidade de Metais Básicos,
ocupará interinamente a
função de diretor executivo
de Metais Básicos.
“A Vale informa também que seu Conselho de
Administração permanece
em prontidão, na busca de
um relacionamento transparente e produtivo com
as autoridades brasileiras,
visando ao esclarecimento dos fatos, à reparação
apropriada dos danos e à
integridade da empresa, e
que manterá a sociedade
e os mercados informados
sobre qualquer fato novo”,
diz a empresa em nota.

4

mundo

Goiânia, 4 de Março de 2019

Governo Maduro
se diz disposto
a negociar
com oposição

Agência Brasil

Cinco exigências foram impostas

O

governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, anunciou
que está disposto a abrir o
diálogo com a oposição. O
porta-voz da decisão foi o
vice-presidente de Comunicação, Cultura e Turismo,
Jorge Rodríguez. Porém,
ele impôs cinco exigências,
como o fim das sanções impostas à Venezuela e a não
ingerência a temas internos.
A lista de exigências inclui
ainda o respeito à soberania
e a paz, a suspensão das sanções e a implementação de
um mecanismo para resolver
as diferenças políticas entre
o governo e a oposição,
assim como a não-interferência em temas internos.
Em relação à possibilidade de novas eleições na
Venezuela, como propôs o

Grupo de Contacto convocada pela União Europeia,
Rodríguez ressaltou que
o pleito de 20 de maio de
2018 na qual Maduro foi reeleito, com 67,84% do votos
para 2019-2025, cumpriu as
normas internacionais.
A eleição de Maduro é
questionada pelo Brasil e
por mais de 50 países que
levantam dúvidas sobre a
existência de fraudes.
“Desde que as eleições
presidenciais foram realizadas, não só padrões internacionais, mas com o sistema
eleitoral venezuelano, que
é o mais blindado em todo
o mundo, mais confiável do
que o sistema eleitoral dos
Estados Unidos, Espanha,
e, certamente, o da Colômbia”, afirmou Rodríguez.
Nas eleições que deram

vitória a Maduro, a oposição
boicotou. Para Rodríguez, foi
um ato de agressão. “O boicote da eleição venezuelana [da
oposição] foi para ter o argumento de agressão que estão
atualmente tentando perpetrar contra a Venezuela, o boicote começou antes mesmo
de negociações”, acrescentou.
Rodríguez disse que o
comportamento de Juan
Guaidó,
autodeclarado
presidente interino da Venezuela, é “uma agressão,
uma intenção inconstitucional, agressivo da mudança de regime para substituir” o governo Maduro.
O nome de Maduro conta com apoio do presidente
Jair Bolsonaro e de líderes
políticos de mais de 50 nações, como o norte-americano, Donald Trump.
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Juan Guaidó anuncia retorno à
Venezuela e convoca manifestações
Marcelo Camargo

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reafirmou
na noite de sábado que regressará ao país. “Anúncio
meu retorno ao país e a convocação de manifestações
em todo o território nacional para esta segunda-feira
e terça. Vamos espalhar
essa mensagem e fiquem
muito atentos ao nosso chamado através das redes oficiais”, escreveu Guaidó em
sua conta oficial no Twitter.
Na quinta-feira, Guaidó já havia informado que
retornaria ao seu país ainda no final de semana ou

na segunda-feira, apesar das
ameaças de que poderá ser
preso no retorno. Em nota,
ontem o ministério das Relações Exteriores do Brasil disse
esperar que a volta de Guaidó
à Venezuela ocorra sem inci-

dentes e que “os direitos e
segurança do político e de
seus familiares e assessores
sejam plenamente respeitados por aqueles que ainda controlam o aparato de
repressão do regime”.

Goiás, Tocantins e DF, 04 de Março 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
------------------------------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 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
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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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
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------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
------------------------------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
-------------------------------
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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$: 57.000,00
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$: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
-------------------------------

Imóveis

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

classificados
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ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------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
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA 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
-------------------------------

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
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
-------------------------------
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CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------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
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.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) 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
------------------------------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
-------------------------------
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Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------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
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------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
-------------------------------

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

Serviços
-------------------------------

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

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------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

------------------------------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, 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
------------------------------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. 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
------------------------------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. 99429-9063
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Simone e Simaria
retornam aos palcos

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Deborah Secco
ousa em novo
look de Carnaval

D

epois de seis meses
afastadas dos palcos,
as cantoras Simone
e Simaria voltaram a fazer
show ontem, no Carvalheira
na Ladeira, em Olinda. “Para
mim, hoje é um ‘aperte o
play para começar’”, brincou Simaria, que se recuperou de uma tuberculose.

“Estou muito feliz de voltar. E foi um momento muito
especial, de ouvir histórias de
superação das pessoas e receber o carinho delas”, conta
a cantora, que voltou de Las
Vegas direto para a apresentação em Olinda. “Fiquei
lá três dias. E fiz tudo que
queria fazer, passeie, vi

show de Celine Dion”, lembra.
Para Simone, a volta
aos palcos em pleno Carnaval tem um quê especial. “Somos baianas, e
temos a energia do Carnaval no sangue”, diz.
Durante o show, as cantoras agradeceram aos fãs
pela espera. “Vocês não

deixaram de amar a gente,
nunca desistiram da gente”,
disse Simaria, emocionada.
A agenda delas já volta a
todo vapor. No final de março, elas lançam uma nova
música, “Aperte o Play”, que
apresentaram no show ontem, e em maio seguem para
turnê nos Estados Unidos.

Depois de encarnar
uma versão apimentada
da diva Sophia Loren, Deborah Secco ousa novamente em seu look de Carnaval. A atriz exibiu em sua
conta no Instagram o maiô
cavadíssimo e cheio de
transparências que usou
para ser rainha de um camarote na Sapucaí, nesta
primeira noite de desfiles
do Grupo Especial do Rio.
É a segunda vez que

Deborah será rainha nesta temporada de folia. A
atriz também foi coroada no Baile do Copa, que
aconteceu ontem, no Rio.
A fantasia de Deborah
foi criada pela estilista
Michelly X, queridinha
das famosas nesse Carnaval. A designer assinou os
looks usados por Paolla
Oliveira, Claudia Raia,
Anitta e Livia Andrade
nos últimos dias de festa.

