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Bombeiros registram redução 
de mortes durante o carnaval
O balanço final da Operação Carnaval 2019 do Corpo de Bombeiros apontou uma redução no número de óbitos no estado 
de Goiás. No total, 24 pessoas morreram em ocorrências atendidas pela corporação, contra 31 do ano de 2018. p2
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Planalto diz que Bolsonaro não criticou 
carnaval ao compartilhar vídeo
O Palácio do Planalto negou que o presidente Jair Bolsonaro teve intenção de 
“criticar o carnaval de forma genérica” ao compartilhar um vídeo obsceno. p3
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em Goiás, é registrada redução 
de mortes durante o carnaval

O balanço final da 
Operação Carnaval 
2019 do Corpo de 

Bombeiros apontou uma 
redução no número de 
óbitos no estado de Goi-
ás. No total, 24 pessoas 
morreram em ocorrências 
atendidas pela corporação, 
contra 31 do ano de 2018. 
Esses número representam 
uma redução de 22,5%.

Os números diminuí-
ram tanto nos acidentes 
de trânsito (20 em 2019 

contra 24 em 2018) quan-
to nos afogamentos (4 em 
2019 contra 7 em 2018). Já 
o número de acidentes de 
trânsito teve um aumento 
de 32,8%. Foram 384 ocor-
rências, uma média de 76,8 
ocorrências por dia. Em 
2018, foram 289 casos.

O Corpo de Bombeiros 
acredita que a redução do 
número de óbitos é resultado 
do trabalho realizado pelos 
órgãos da segurança pública 
durante os cinco dias de festa.

“O grande público alcan-
çado pelas ações preventi-
vas diretas realizadas pelos 
Bombeiros, mais de 500 mil 
pessoas, justificou o baixo 
índice de ocorrências com 
gravidade e contribuiu com a 
diminuição do percentual, re-
sultando em mais segurança 
para a população durante os 
dias de folia”, afirmou O Cor-
po de Bombeiros em nota.

Operação Carnaval
O reforço do efetivo do 

Corpo de Bombeiros foi a 
primeira providência toma-
da pelo Corpo de Bombeiros 
para garantir a segurança 
dos foliões em 2019. A Ope-
ração, deflagrada na manhã 
de sexta-feira (1º), deslocou 
mais de 300 bombeiros para 
diversas cidades do estado.

O foco da Operação Car-
naval 2019 foi o “trabalho 
educativo para sensibilizar 
os foliões a não estraga-
rem a festa”. A ideia é que 
pequenos cuidados podem 

evitar grandes tragédias. 
Foram montados, ainda, 25 
postos avançados da cor-
poração para diminuir o 
tempo-resposta de atendi-
mento às ocorrências.

Além das inspeções em 
trios elétricos e estruturas 
onde os eventos acontece-
ram, o Corpo de Bombeiros 
também planejou ações in-
tegradas de cada unidade 
e posto, bem como o refor-
ço nas viaturas e equipa-
mentos disponíveis.

Reprodução

PMs de Goiás 
são condecorados 
com medalha 
da ONU em 
São Paulo

Três policiais militares 
goianos receberam da 
Associação Brasileira de 
Forças Internacionais de 
Paz (ABFIP), no último dia 
27 na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp),  
a medalha Cinquentená-
ria. A homenagem foi en-
tregue em decorrência de 
um trabalho desenvolvi-
do no combate à explora-
ção sexual e prostituição 
infantil em Goiás.

Os homenageados fo-
ram o 2º Sargento Lean-
dro Cesar Nunes Menino , 
lotado no Colégio da Polí-
cia Militar unidade Major 
Oscar Alvelos; Soldado 
Mariana Raquel de Mora-
es, da 5ª Seção do Estado 
Maior) e Soldado Júlio Ce-
sar Ferreira Jr, do Coman-
do de Operação de Divisas 
(COD). Eles foram os pri-
meiros militares goianos a 
receber a honraria.

De acordo com o côn-
sul da ABFIP, João Juvenal 
de Souza Mello, não exis-
te honraria maior para 
um militar do que rece-
ber uma medalha. “É um 
reconhecimento de uma 
grande ação feita por 
uma pessoa e que dinhei-
ro nenhum paga”, explica. 
Um dos PMs agraciados, 
2º Sargento Menino disse 
ser “muito honroso para 
nós podermos receber 
esta importante medalha 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU)”.

Já a Soldado Mariana, 
falou sobre a importância 
do intercâmbio entre as 
forças de segurança pú-
blica do Brasil. “É muito 
bom conhecer policiais 
militares e civis de outro 
Estado que comparti-
lham da mesma missão. 
Conhecer pessoas que 
atuam em prol de uma 
sociedade melhor, fazen-
do a diferença na vida de 
outras pessoas”. O outro 
agraciado goiano, Soldado 
Júlio falou sobre a função 
primordial dos polícias 
militares: a prevenção. “A 
nossa atuação foi preven-
tiva. Atuamos no combate 
à exploração sexual infan-
til e no uso de drogas. 
Isso evitará problemas fu-
turos na fase adulta”.

Homem é preso ao tentar matar 
ex-companheira a facadas

SUS amplia vacina pneumocócica para alto risco

m homem foi preso em 
Goiânia após tentativa de 
feminicídio. Segundo a Po-
lícia Civil, V.P.S. descumpriu 
medidas protetivas que o 
proibiam de se aproximar 
de ex-companheira. Ela foi 
atingida por facadas. 

O caso é investigado pela 
1ª Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher 
(Deam). De acordo com a 
investigação, o suspeito 
atingiu a vítima com duas 

facadas, uma na região do 
pescoço e outra no rosto. 

A mulher foi socorrida 
e está internada no Hos-
pital de Urgências de Goi-
ânia - Governador Otávio 
Lage de Siqueira (Hugol).

Ao cumprir o mandado 
de prisão, os policiais fla-
graram o suspeito pilotan-
do  uma  motocicleta  com 
restrição de  furto/roubo. 
Ele ofereceu resistência à 
prisão, mas acabou detido.

Pacientes acima de 5 
anos que vivem com HIV/
Aids, têm câncer ou que 
fizeram transplante terão 
direito de serem vacina-
dos no Sistema Único de 
Saúde (SUS) com a vacina 
Pneumocócica Conjugada 
13- valente. A medida foi 
publicada no Diário Ofi-
cial da União e entrará 
em vigor em até 180 dias.

Com a mudança, pa-
cientes com essas caracte-
rísticas passam a ter aces-
so a três tipos de vacinas 

pneumocócicas. Nos Centros 
de Referência de Imuno-
biológicos Especiais (CRIE), 
voltadas para pessoas com 
essas características, estão 
disponíveis atualmente as va-
cinas pneumocócica polissa-
carídica 23 valente e a vacina 
pneumocócica conjugada 10 
valente. O esquema ofertado 
para esses pacientes é dife-
rente do que o disponibiliza-
do para população em geral.

No Calendário Nacional 
de Vacinação é oferecida a 
vacina pneumocócica 10-va-

lente para crianças menores 
de cinco anos. A recomen-
dação vacinal diferenciada 
se explica. De acordo com 
o Ministério da Saúde, essa 
população é considerada de 
risco gravíssimo para a do-
ença. A inclusão da Pneumo-
cócica Conjugada 13-valente 
é discutida pela Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Novas Tecnologias (Conitec) 
ao SUS desde maio de 2018. 
Cada dose do imunizante, 
produzido pela Pfizer, custa-
rá ao governo R$ 58,8.
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Juíza condena operador do 
PSDB a 145 anos de prisão

A juíza Maria Isabel do 
Prado, da 5ª Vara Crimi-
nal Federal de São Paulo, 
condenou o ex-diretor 
da Dersa Paulo Vieira de 
Souza a 145 anos e oito 
meses de prisão ontem 
em ação sobre supostos 
desvios de R$ 7,7 milhões 
que deveriam ser apli-
cados na indenização de 
moradores impactados 
pelas obras do Rodoanel 
Sul e da ampliação da 
avenida Jacu Pêssego.

O ex-chefe do Assen-
tamento da Dersa José 
Geraldo Casas Vilela 
também foi condenado 
a mesma pena de Pau-
lo Vieira de Souza: 145 
anos e oito meses de pri-
são. Maria Isabel do Pra-
do concedeu perdão ju-
dicial à ré Márcia Ferreira 
Gomes. Vieira de Souza, 
apontado pelos investi-
gadores como operador 
do PSDB, foi acusado 
pela força-tarefa da Ope-
ração Lava Jato São Paulo 
pelos crimes de peculato 
(desvio de recursos pú-
blicos) e associação cri-
minosa. O ex-dirigente 
nega as irregularidades.

Em interrogatório, em 
outubro, Vieira de Souza 
se comparou ao ex-presi-
dente Lula, reclamou da 
mídia, do período em que 
ficou preso em regime 
fechado, no qual se disse 
humilhado, e negou ame-
aças a testemunhas do 
processo. “Eu nunca ame-
acei ninguém na minha 
vida. Não sou nenhum 
santo, não, mas jamais 
cometi fraude, corrupção 
ou algum roubo”, disse na 
ocasião. Esta é a segunda 
condenação de Vieira de 

Souza em menos de 10 dias. 
Maria Isabel do Prado o con-
denou na quinta-feira, 28, a 
27 anos de prisão pelos cri-
mes de cartel e fraudes em 
licitações no Rodoanel e em 
obras da Prefeitura de São 
Paulo. Na sexta-feira, 1, ele 
virou réu pela terceira vez na 
Lava Jato São Paulo.

O juiz Diego Paes Mo-
reira, da 6ª Vara Federal, 
aceitou uma denúncia da 
força-tarefa da Lava Jato São 
Paulo contra o ex-diretor da 
Dersa por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. O ex-
-diretor da Dersa está preso 
desde 19 de fevereiro pela 
Operação Ad Infinitum, fase 
60 da Lava Jato no Paraná. 
Neste caso, Vieira de Souza 
é investigado por lavagem 
de dinheiro no esquema de 
propinas da Odebrecht.

Entenda o caso
Este processo chegou a 

ficar parado em fevereiro. 
Em 13 de fevereiro, Gilmar 
ordenou novas diligências 
no processo, como depoi-
mentos e análise de docu-
mentos. O despacho acolhia 
pedido da defesa de Vieira 
de Souza e adiou o fim do 
processo. A ação já estava 
em fase de alegações finais 
e, segundo a Lava Jato, se 
novas diligências tivessem 
que ser feitas, parte dos cri-
mes corria o risco de pres-
crever. Nesta quinta-feira, 
7, o ex-diretor da Dersa 
completa 70 anos de idade, 
o que vai reduzir o prazo 
prescricional pela metade. 
O prazo é estabelecido pelo 
artigo 109 do Código Penal.

Na sexta-feira, após recon-
sideração de Gilmar, a magis-
trada determinou a “imedia-
ta conclusão do processo.

Planalto diz que Bolsonaro 
não criticou carnaval 
ao compartilhar vídeo

O Palácio do Planalto 
negou que o presi-
dente Jair Bolsonaro 

teve intenção de “criticar o 
carnaval de forma genérica” 
ao compartilhar um vídeo 
obsceno e associá-lo aos 
blocos de carnaval. Em nota, 
o Planalto afirma que Bolso-
naro quis “caracterizar uma 
distorção clara do espírito 
momesco, que simboliza a 
descontração, a ironia, a crí-
tica saudável e a criatividade 
da nossa maior e mais de-
mocrática festa popular”.

No texto, a assessoria 
do Planalto diz que o vídeo 
postado na rede social do 
presidente possui cenas que 
escandalizaram não só Bol-

sonaro, mas grande parte 
da sociedade. “É um crime, 
tipificado na legislação brasi-
leira, que violenta familiares 
e as tradições culturais do 
carnaval”, diz outro item da 
nota sobre o vídeo.

Na publicação, divulga-
da na terça-feira, Bolsonaro 
afirmou que “é isto que tem 
virado muitos blocos de rua 
no carnaval brasileiro”. E re-
comendou que seus segui-
dores comentassem e tiras-
sem suas conclusões.

Ontem, o presidente fez 
nova publicação na qual 
questionou “o que é Gol-
den shower?”, que signi-
fica a prática de envolver 
urina na relação sexual. 

A nota foi divulgada após 
forte reação negativa, in-
clusive da imprensa inter-
nacional. Mourão evita 
comentar vídeo: “Não sou 
ventríloquo do presidente”

Fugindo da postura usu-
al, o vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
evitou comentar a polêmica 
em torno do vídeo compar-
tilhado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. “Sem comentá-
rios”, reagiu Mourão sobre o 
assunto em três momentos. 
Ele afirmou, ainda, que não 
é “ventríloquo” do presiden-
te. “Não vou comentar o que 
eu não sei. Não sou ventrílo-
quo do presidente”, reagiu.

Diante da insistência de 

jornalistas, Mourão minimi-
zou o impacto negativo das 
publicações feitas por Bolso-
naro. E negou que o caso pos-
sa respingar na tramitação 
de propostas relevantes no 
Congresso, como a reforma 
da Previdência. “Isso morre 
amanhã. Está morto amanhã. 
Tudo passa”, disse Mourão. 

Questionado sobre o im-
pacto da série de polêmicas 
no início do governo e se 
não poderia aconselhar o 
presidente sobre o assun-
to, ele disse que não cabe o 
aconselhamento neste mo-
mento. Ele destacou que os 
dois possuem idades seme-
lhantes e que são contempo-
râneos da academia militar.

Twitter
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Coreia do norte 
reconstrói estação 
para lançamento 
de mísseis

Reprodução

Reprodução

Imagens aéreas capta-
das por satélites identi-
ficaram que a Coreia do 

Norte começou a reconstru-
ção de um local para o lan-
çamento de mísseis. Pelas 
imagens, a interpretação é 
que o processo recomeçou 
na Estação de Lançamento 
de Satélites Sohae antes do 
encontro entre o líder norte-
-coreano, Kim Jong-un, e o 
presidente dos Estados Uni-
dos (EUA), Donald Trump.

Segundo a imprensa 
sul-coreana, as informa-
ções foram transmitidas a 

parlamentares e funcioná-
rios da inteligência do go-
verno da Coreia do Sul. O 
acordo, segundo negocia-
ções anteriores entre Kim 
e Trump, era desmontar a 
estação de mísseis.

No final do mês passado, 
o norte-coreano e o norte-
-americano se reuniram, em 
Hanói, no Vietnã, no esforço 
de buscar um acordo para a 
desmilitarização. Mas as ne-
gociações não avançaram.

O representante espe-
cial dos EUA para a Coreia 
do Norte, Stephen Bie-

gun, que liderou os esfor-
ços de negociação antes 
da cúpula, deve se encon-
trar com negociadores 
sul-coreanos e japoneses.

No início desta semana, 
o secretário de Estado dos 
EUA, Mike Pompeo, disse 
acreditar que Washington 
enviará uma delegação à 
Coreia do Norte nas próxi-
mas semanas. Porém, hou-
ve um alerta do assessor es-
pecial da Casa Branca John 
Bolton, sobre a possibilida-
de de elevar as sanções con-
tra os norte-coreanos.

EUA podem aumentar sanções contra 
Venezuela, diz assessor especial 

O embaixador John 
Bolton, assessor especial 
da Casa Branca, disse 
ontem em comunicado 
à imprensa e nas redes 
sociais que os Estados 
Unidos podem endurecer 
as sanções econômicas 
adotadas contra o gover-
no do presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro. 
Segundo ele, as ações se 
estendem aos aliados de 
Maduro e às instituições 
envolvidas na sua gestão.

“Os Estados Unidos 
usarão suas ferramentas 
econômicas para res-
tringir a capacidade de 
Maduro e seus compa-

nheiros de acessar recursos 
financeiros e moeda. Isso in-
clui ações contra instituições 
financeiras que facilitam 
transações para o regime 
ilegítimo”, afirmou Bolton na 
sua conta pessoal no Twitter.

Em comunicado, o em-
baixador reiterou que os 
Estados Unidos apoiam 
“fortemente a transição 
democrática” na Venezue-
la, liderada pelo presidente 
interino Juan Guaido e pela 
Assembleia Nacional.

Segundo Bolton, novas 
iniciativas diplomáticas e 
econômicas são avaliadas 
neste momento. “Os Esta-
dos Unidos estão alertando 

as instituições financei-
ras estrangeiras de que 
enfrentarão sanções por 
se envolverem em tran-
sações ilegítimas que 
beneficiem Nicolás Ma-
duro e sua rede.”

O acordo, segundo negociações a
interiores entre Kim e Trump, era 
desmontar a estação de mísseis



------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das 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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das 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 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------

GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

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. 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
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, 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 pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
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
-------------------------------
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Reprodução

“Desnecessário”, 
comentou Marquezine 
sobre beijos entre 
Neymar e Anitta

Com a conta do Ins-
tagram suspensa desde 
segunda-feira, Bruna 
Marquezine parece ainda 
não estar recuperada da 
última noite de desfiles 
na Sapucaí, quando Ney-
mar trocou beijos com 
Anitta no mesmo cama-
rote onde ela estava.

A atriz não presenciou 
a pegação, porém foi in-
formada por pessoas pró-
ximas sobre a “ficada” do 
jogador com a cantora e co-
chichou no ouvido de uma 
das pessoas da sua entou-
rage: “Desnecessário”.

Assim que soube, Mar-
quezine resolveu ir em-
bora do Nossa Camarote. 
“Ela manteve a tranquili-
dade, mas ficou bem cha-
teada porque considerou 
uma falta de respeito. 
Tudo bem que eles termi-

naram há uns cinco meses, 
mas foram seis anos juntos! 
Tanto Anitta como Neymar 
sabiam que ela ia ser massa-
crada nas redes sociais e foi o 
que aconteceu”, contou uma 
pessoa próxima da atriz, que 
ficou surpresa com a suspen-
são do Instagram.

“Ninguém esperava, né? 
Ela tinha quase 35 milhões de 
seguidores e está decidida a 
não voltar. Marquezine pode 
deixar de faturar muito para 
desespero de seus agentes”, 
completou a mesma fonte, 
que pediu anonimato.

Entre os membros da fa-
mília de Bruna, a situação 
embaraçosa para a atriz foi 
comemorada. “A mãe dela 
nunca morreu de amores 
pelo Neymar e já disse para 
uma amiga que ‘felizmente’ 
agora a relação teria acabado 
mesmo”, contou outra fonte.

‘Malévola 2’: 
Disney divulga pôster 
e data de estreia

Reprodução

A Disney divulgou 
ontem, o primeiro 
pôster do filme Ma-

lévola 2: A Mestra do Mal, 
continuação de Malévola, 
lançado em 2014, e será 
novamente protagonizado 
por Angelina Jolie.

O filme vai mostrar a 
relação turbulenta entre 
Malévola e a princesa 
Aurora, interpretada por 
Elle Fanning. Ambas vão 
enfrentar novos inimigos 
nas aventuras da trama, 
a fim de proteger os seres 
mágicos da terra dos Mo-
ors. Malévola: A Mestra 
do Mal tem data de es-
treia prevista para 18 de 
outubro de 2019.


