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Tiroteio em escola deixa
pelo menos nove vítimas
Nove pessoas foram mortas em decorrência de um tiroteio na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, a 57 quilômetros de São Paulo.
Mais 17 pessoas ficaram feridas. Dois adolescentes armados e encapuzados invadiram o colégio e disparam contra os alunos. p3
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Delegado que conduziu caso Marielle
Franco vai deixar as investigações
O delegado Giniton Lages não vai mais estar à frente do caso, o delegado
irá participar de um programa de intercâmbio com a polícia italiana. p2

jornalismo@diariodoestadogo.com.br

cotidiano

2

Goiânia, 14 de Março de 2019

Brasil reúne histórico recente
de tragédias em escolas
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T

ragédias
envolvendo
tiroteios e ataques em
escolas são contabilizadas na história recente do país.
O episódio registrado hoje na
Escola Estadual Professor Raul
Brasil, em Suzano, na Grande
de São Paulo, junta-se a outros. Conforme matérias publicadas pela Agência Brasil , o

caso mais recente ocorreu no
Colégio Goyases, em Goiânia,
quando adolescente de 14
anos assediado por bullying
matou dois colegas de 13
anos e feriu outros com a
arma da mãe, policial civil.
Na apuração das razões do
crime, o autor dos disparos
disse à polícia que se inspi-

Delegado que conduziu caso Marielle
Franco vai deixar as investigações
O delegado Giniton Lages,
responsável pela condução das
investigações dos assassinatos
da vereadora Marielle Franco e
de seu motorista, Anderson Gomes, não vai mais estar à frente
do caso. A informação foi confirmada ontem pelo governador
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Segundo ele, o delegado irá participar de um programa de intercâmbio com a polícia italiana.
“O delegado Giniton não
será exonerado. Trabalhou
neste caso, acumulou muita
informação e nós já estávamos
trabalhando em um programa

com a Itália e com os Estados
Unidos. Como ele está com
muita experiência adquirida e
nós estamos com o intercâmbio
com a Itália para estudar máfia,
para estudar os movimentos
criminosos ele vai fazer esta troca de experiência com a polícia
italiana”, disse o governador.
Witzel esclareceu que o delegado passará quatro meses na
Itália para montar um programa
de aperfeiçoamento para os delegados fluminenses e também
ajudar na criação de um programa para os policiais italianos que
virão ao Rio de Janeiro.
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rou no atentado ocorrido em
1999 na escola de Columbine
(Estados Unidos), com quinze
mortos e 24 feridos, e no massacre ocorrido em Realengo,
no subúrbio carioca, em 2011
– quando um adulto (23 anos)
efetuou mais de 60 disparos e
matou 12 crianças na escola
municipal Tasso da Silveira.

Os dois casos são os que
registram os maiores números de vítimas. No mesmo
ano do episódio em Realengo, uma criança de 10 anos
em São Caetano do Sul (SP)
atirou em sua professora (4ª
série) e depois se matou. Em
abril de 2012, um adolescente de 16 anos da cidade

de Santa Rita (PB) atirou em
três alunas quando tentava
acertar um outro estudante.
Há registro de mortes de
estudantes também por arma
branca, como o assassinato
por facada contra um adolescente por um colega de sala
em uma escola rural em Corrente (PI). (Agência Brasil)

Suspeito de ameaçar e espancar esposa e filha
de um ano pode responder por crime de tortura
O suspeito de ameaçar e agredir a esposa e
a filha de um ano, que foi
preso na última segunda-feira, em Anápolis, pode
ser indiciado por crime
de tortura ou lesão grave. Ainda deve ser investigado se ele violentava
a mulher em situação de
tortura ou apenas durante rituais de magia negra.
A mulher e a criança
permanecem internados
no Hospital Municipal Jamel Cecílio em Anápolis.

“As lesões já foram confirmadas, inclusive a criança está na
UTI, já foi submetida a uma
cirurgia e provavelmente fará
mais duas”, informa a delegada Marisleide Sautir, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam),
responsável pela investigação.
Quanto à mãe, Marisleide diz que conversou com a
vítima informalmente. “Mas
ela ainda estava muito debilitada. Vou ter outra entrevista com a mesma para
coletar mais informações.

Também iremos realizar outra perícia”, conta. Além disso, Sautir afirma que ouvirá
testemunhas, como vizinhos
e familiares das vítimas.
O suspeito permanece
preso preventivamente na
Unidade Prisional de Anápolis. Caso seja provado crime
de tortura, pode ter pena de
dois a oito anos de detenção.
Para lesão grave, a previsão
é de um a cinco anos. “Mas
haverá uma junção de penas
para chegar a uma dosagem
final”, finaliza a delegada.
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Adolescente
que matou 2
em escola de
GO sairá de
internação em
um ano e meio
O estudante de 14 anos
que, em outubro de 2017,
matou dois amigos e feriu
outros quatro colegas em
um colégio em Goiânia,
deixando uma garota paraplégica, sairá do centro
de internação daqui a, no
máximo, um ano e meio.
O menino está detido
em um centro de internação para adolescentes
infratores localizado em
Anápolis, a 50 km de Goiânia (GO), e cumpre a pena
máxima prevista pelo
Estatuto da Criança e do
Adolescente: três anos de
internação para recuperação. Em outubro do ano
que vem, portanto, poderá voltar para casa. “Essa
é a punição mais severa
prevista no estatuto”, disse ao jornal O Estado de
S. Paulo a advogada Rosângela Magalhães, que
atuou na defesa do garoto
um ano e meio atrás.
No dia 20 de outubro
de 2017, o menino entrou no Colégio Goyases,
abriu a mochila, sacou
uma pistola calibre 40 e
disparou contra seus amigos durante o intervalo
das aulas da escola localizada no Conjunto Riviera,
bairro de classe média de
Goiânia. Os adolescentes
João Pedro Calembo e
João Vitor Gomes, ambos
de 13 anos, morreram no
local. Outros quatro alunos também foram atingidos, mas escaparam
com vida. Isadora ficou
54 dias internada no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique
Santillo (Crer).
A estudante ficou paraplégica. O adolescente
que assassinou os amigos é filho de policiais
militares. No processo
judicial, restou concluído
que a arma usada era de
sua mãe, mas que não
houve negligência dos
pais no acesso à arma.
“A mãe colocava a arma
num local específico. As
balas ficavam em outro
local. O garoto programou
o que aconteceu”, disse
Rosângela Magalhães.
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Tiroteio em escola deixa pelo menos
nove vítimas na Grande São Paulo
A

Reprodução

centes armados e encapuzados invadiram o local e efetuaram disparos contra os alunos.
À tarde, as autoridades
de São Paulo concederão
nova entrevista sobre o caso.

Polícia Militar informou que subiu para
nove o número de
mortos em decorrência do
tiroteio na Escola Estadual
Raul Brasil, em Suzano, a 57
quilômetros de São Paulo.
Mais 17 pessoas ficaram feridas. Segundo informações
da Polícia Militar, dois adolescentes armados e encapuzados invadiram o colégio
e disparam contra os alunos.
Até o momento, a PM registrou a morte de cinco alunos, um funcionário do colégio, uma pessoa que passava
pela rua no momento dos
disparos, além dos dois autores dos diparos. Informações preliminares indicam
que eles se suicidaram. O governador de São Paulo, João
Doria, está no colégio acompanhando as investigações.

Pela porta da frente

Os dois atiradores tinham
sido alunos da instituição
e isso pode ter facilitado a
entrada deles no local pelo
portão da frente, que estava aberto. De acordo com
informações da Secretaria
da Segurança, um dos criminosos, o adolescente de 17
anos, estudou na escola até
o ano passado e foi recebido
pela coordenadora Marilena
Ferreira Vieira Camargo. Segundo a polícia, ela teria sido
a primeira vítima da dupla.

Velório

Revólver e
arma medieval

O comandante-geral da
Polícia Militar, Marcelo Salles,
informou que os dois adolescentes auores dos tiros na Escola Estadual Raul Brasil nesta
manhã usaram um revólver calibre 38 e uma arma medieval
semelhante a um arco e flecha.

Encontrado
corpo de
adolescente
desaparecida
há 5 dias
O corpo da adolescente
Ana Clara Santana da Silva, de
13 anos, desaparecida há 5
dias, foi encontrado na última
segunda-feira, em um lote baldio, em Águas Lindas de Goiás,
no Entorno do Distrito Federal.
A adolescente estava desaparecida desde a madrugada da última quarta-feira (6), após ir em
uma festa durante o Carnaval.
De acordo com a PC, moradores da região sentiram um
cheiro forte quando passaram
pelo terreno e acionaram a
polícia. No local, os agentes
encontraram o corpo em avançado estado de decomposição.
O relatório preliminar da perícia não constatou ferimento
por arma branca, marcas de
disparo de arma de fogo e nenhuma lesão óssea. A suspeita
é que a jovem tenha sido asfixiada. Material biológico foi
coletado para verificar se ela
foi vítima de violência sexual.

Segundo os policiais, os
atiradores atacaram, inicialmente, um lava-jato que
estava ao lado do colégio e
depois entraram na escola
atirando na coordenadora
pedagógica, num funcio-

nário e nos estudantes.
Salles disse ainda que os
estudantes atacados estavam
na hora do recreio. De acordo
com ele, os atiradores se suicidaram em um dos corredores
da escola. Segundo o policial,

há artefatos explosivos dentro
do colégio, por isso é fundamental o isolamento da área.
Na parte externa do colégio, o governador de São Paulo,
João Doria, disse ter visto hoje
as cenas mais tristes da sua

Mulheres ligadas ao MST ocupam
fazenda de João de Deus em Anápolis
Facebook MST

Um grupo de mulheres ligadas ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) e ao Movimento Camponês Popular (MCP) ocupou uma
fazenda que pertence ao
médium João de Deus,
localizada em Anápolis.
Em comunicado, o MST
informou que o território
“é fruto do abuso, do estupro e da violência”.

João Teixeira de Farias está
preso há cerca de três meses.
Entre os processos que responde, ele é acusado de uma
série de estupros, posse ilegal
de arma de fogo e também de
corrupção de testemunhas.
Em comunicado, o MST
informou que o território ocupado nesta manhã “é fruto do
abuso, do estupro e da violência”. A fazenda Agropastoril
Dom Inácio fica entre os dis-

tritos de Interlândia e Souzânia, no interior de Goiás.
Segundo o MST, há 800 pessoas participando do ato.
Durante a ocupação,
as mulheres também fizeram protesto por respostas sobre a execução
da vereadora pelo Rio de
Janeiro, Marielle Franco.
O crime completa um ano
hoje. O grupo diz, ainda,
lutar pela reforma agrária.

vida. Ele cancelou a agenda e
seguiu para o local com autoridades de segurança pública e
da área de educação do estado.
O crime ocorreu por volta
das 9h30. Segundo informações
da Polícia Militar, dois adoles-

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve na Escola Estadual Raul Brasil na
tarde desta quarta e informou
que deverá ocorrer um velório
coletivo na Arena Suzano. Ele
lamentou a tragédia e destacou que a Guarda Municipal
realiza rondas escolares, com
o apoio da PM, mas o serviço
não cobre todas as unidades.

Mais de 261 toneladas de
milho sem nota fiscal são
apreendidas em Itaberaí
Com o apoio do Batalhão da Polícia Militar Fazendária (BPMFAZ/PMGO),
uma equipe do Fisco de Goiás apreendeu, nesta semana, mais de 261 toneladas
de milho sem notas fiscais
em Itaberaí. Os autos alcançaram mais de R$ 113,5
mil, entre ICMS sonegado e
multas. Agora, a Secretaria
de Estado da Economia vai
tentar identificar os responsáveis pelas remessas
irregulares, que saíram do
Estado de Mato Grosso.
De acordo com a equipe
de auditores fiscais do Governo de Goiás, três caminhões estavam carregados
com 111 toneladas de grãos,
e o restante estava acomodado em carretas bitrem,
abandonadas pelos motoristas em um posto de combustíveis na Cidade de Goiás.
A base de cálculo das mercadorias autuadas foi estimada
em mais de R$ 130,6 mil.
O auditor-fiscal Luciano

Pessoa, gerente de Arrecadação e Fiscalização da
Secretaria de Estado da
Economia, explicou que a
abordagem de mercadorias em trânsito realizada
pelos auditores-fiscais verifica situações irregulares de
cunho fiscal, cuja omissão
de obrigações tributárias
assessorias no transporte
dessas mercadorias pode
revelar sonegação do ICMS
em valores milionários.
“Esta ação também tem
sua importância no sentido
de ser um garimpo de informações para que o Fisco
possa trabalhar outras situações que não são declaradas pelos contribuintes
nas notas e livros fiscais.
Neste momento são derrubadas fraudes estruturadas
e eleva-se a percepção de
risco do contribuinte, fazendo com que aumente o
recolhimento espontâneo
do tributo, neste caso, o
ICMS”, esclarece.
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Prédio com escola desaba
na Nigéria e soterra
dezenas de crianças

Afolabi Sotunde
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Brasil vai sediar Cúpula
do Brics em novembro

Reprodução

Um prédio de três andares que abrigava um
berçário e escola primária
desabou ontem, em Lagos, na Nigéria, e soterrou dezenas de crianças.
Ainda não há informações
oficiais sobre as vítimas.
Segundo testemunhas,
quase 20 jovens foram
retirados com vida dos
escombros. Moradores da
região, no entanto, dizem
que mais de cem crianças
estudam no local, o que
pode elevar o total de jovens presos sob a estrutura, localizada em uma área
densamente povoada da
capital econômica do país.
Vídeos publicados nas
redes sociais mostram placas gigantes de concreto
empilhadas umas sobre as
outras. Com auxílio de um
trator, as equipes de resgate retiraram parte dos
escombros dos dois pisos
superiores e chegaram
perto do primeiro andar.
Uma pessoa envolvida
no resgate afirmou ter
visto 20 crianças presas
na parte inferior do prédio, mas disse temer que
os escombros entrassem
em colapso antes que

elas pudessem ser salvas.
“Acreditamos
que
muitas pessoas, incluindo crianças, estão presas
na estrutura”, afirmou o
porta-voz dos Serviços de
Emergência da Nigéria
(Nema), Ibrahim Farinloye.
“Não posso dizer muito
mais por enquanto, nossas
equipes estão no local e a
situação é confusa.”
Desabamentos ocorrem com frequência na
Nigéria, onde as regras de
construção são rotineiramente desrespeitadas.
O incidente mais conhecido ocorreu em setembro de 2014, quando 116
pessoas, incluindo 84 sul-africanos, morreram em
Lagos após o colapso de
um prédio de seis andares
no qual um proeminente
tele-evangelista, Joshua TB,
estava pregando. A investigação encontrou falhas
estruturais no edifício, cuja
construção era ilegal.
Em dezembro de 2016,
pelo menos 60 pessoas foram mortas pelo colapso do
teto de uma igreja em Uyo,
capital do Estado de Akwa
Ibom, no leste do país. /
AFP, REUTERS, NYT e AP

P

ela terceira vez, o
Brasil vai sediar uma
Cúpula do Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul),
que está confirmada para 13
e 14 de novembro, em Brasília. Líderes e chanceleres dos
cinco países participam do
encontro. Em 2010, a runião
ocorreu em Brasília e, em
2014, em Fortaleza.
Sob a presidência rotativa do Brasil, as prioridades
do Brics se concentram em
acordos de cooperação em
ciência, tecnologia e ino-

vação, incentivos para a
economia digital, combate
aos ilícitos transnacionais e
financiamentos para atividades produtivas.
Paralelamente,, o Novo
Banco de Desenvolvimento
(NDB), conhecido como “Banco do Brics”, abrirá até dezembro o escritório regional em
São Paulo. O objetivo é financiar projetos de infraestrutura
e desenvolvimento sustentável
nos países-membros, ficando
mais próximo de seus potenciais beneficiários no Brasil.
Antes da cúpula em no-

vembro, haverá um encontro
prévio em Osaka, no Japão,
durante a Cúpula do G20
(que engloba as 20 maiores
economias mundiais), em
junho. Depois, em julho, os
chanceleres do Brics se encontrarão no Rio de Janeiro
e, em setembro, em Nova
York, durante a reunião da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

Detalhes

A Rússia, Índia, China
e África do Sul, os outros
quatro integrantes do Brics,

foram destino, em 2018, de
30,7% das exportações brasileiras. O valor dos bens comprados por esses países atingiu US$ 73,8 bilhões (contra
US$ 56,4 bi em 2017).
Desses quatro países,
vieram 23,8% das importações nacionais, correspondentes a US$ 43,1 bilhões.
O saldo comercial do Brasil
com o Brics foi, no ano passado, positivo em US$ 30,7
bilhões (era de US$ 23 bilhões em 2017), equivalente
a 52% do superávit comercial brasileiro no ano.

Senado dos EUA aprova fim de participação militar no Iêmen, Trump pode vai vetar
O Senado dos Estados Unidos aprovou ontem o fim do
apoio do governo de Donald
Trump às operações militares
lideradas pela Arábia Saudita
no Iêmen. Por 54 votos contra 46, o texto foi aprovado
pelos senadores – cuja maioria é do Partido Republicano,
o mesmo do presidente.
A iniciativa será enviada
agora à Câmara de Representantes, de maioria democrata,
que já aprovou uma iniciativa
similar no início do ano. A Casa
Branca, porém, já informou
que Trump vetará a medida.
O texto determina que o
governo retire, no prazo de 30
dias, as Forças Armadas norte-americanas das hostilidades
no Iêmen que não afetem diretamente os EUA. A exceção vale

Anees Mahyoub

apenas para operações contra o
grupo jihadista Al-Qaeda.
Apesar da possibilidade
de veto presidencial, a aprovação final do texto representaria uma derrota para
Trump, cujo partido possui 53

das 100 cadeiras do Senado.
Sanders assinalou que a votação histórica envia uma mensagem ao mundo de que os Estados Unidos não vão continuar
apoiando a Arábia Saudita.
Segundo a Organização Mun-

dial de Saúde, ao menos 10 mil
pessoas já morreram na guerra
civil no Iêmen, entre forças leais
ao governo e os rebeldes houthis.
Arábia Saudita e seus aliados entraram na guerra para
apoiar as forças do governo
há quatro anos, mudando o
rumo de um conflito que gera
a pior crise humanitária do
planeta. Quase 85 mil crianças
no Iêmen morreram desde
2015 de fome e doenças intensificadas pelos confrontos.
Em dezembro, representantes governistas e dos rebeldes houthis concordaram
em um cessar-fogo na cidade portuária de Hodeida –
maior porta de entrada para
o abastecimento no Iêmen.
Porém, a violência no país
continuou neste início de ano.

Goiás, Tocantins e DF, 14 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
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
-------------------------------
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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
------------------------------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
-------------------------------
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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
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 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
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

Imóveis
ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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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
-------------------------------
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ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
-------------------------------

JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------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
-------------------------------

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

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.
------------------------------CENTRO apart no Ed. Liberdade com 120m², sendo ¾ mais um, piso cerâmica, armário em todas
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem, 3 elevadores, cond.
R$350. F (62) 981304240
e zap 984873063. Creci
22415
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
-------------------------------

Goiás, Tocantins e DF, 14 de Março de 2019

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

Diário Do EstaDo
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
-------------------------------

Empregos
TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------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
------------------------------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
-------------------------------

VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

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 do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------de
Crédito
CARTA
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------de
Crédito
CARTA
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
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Preço do feijão
puxa alta da
inflação em Goiânia
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Valter Campanato

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Senado aprova regra que
pune constrangimento a
amamentação em público

A

inflação em Goiânia,
medida pelo Índice
de Preços ao Consumidor (IPC), sofreu variação
de 1,89% em fevereiro, a
maior taxa registrada desde
novembro de 2015. O grupo de alimentação puxou a
alta, registrando elevação
de 3,98%, só o feijão carioca
aumentou 56,49%. O IPC-Goiânia foi divulgado nesta
terça-feira, pelo Instituto
Mauro Borges (IMB).
No grupo de alimentação, além do feijão carioca,
chamou atenção a subida
no preço das hortaliças e

tubérculos – por exemplo,
a batata inglesa (38,40%),
cenoura (18,15%) – seguida
pelos ovos (25,50%). Também impactaram no resultado os grupos de transportes
(1,12%) e despesas pessoais
(2,59%). A elevação do primeiro foi por conta da alta
na gasolina comum (4,21%)
e etanol (2,42%), o segundo,
pela energia elétrica (1,50%).
Por outro lado, para contrabalancear o resultado,
outros produtos tiveram variação negativa como a banana maçã, carne bovina e
suína, arroz, gás de cozinha,

entre outros, e produtos do
grupo de vestuários. O economista do IMB, Marcelo
Eurico de Sousa, esclarece
que o reajuste é pontual,
não representa uma tendência de hiperinflação. “A
variação acentuada para
cima no preço do feijão
principalmente causou aumento da inflação. Porém
vários produtos da cesta básica tiveram queda no preço. Isso significa, que tivemos uma situação atípica”,
ressaltou. Ele antecipou que
o feijão deve ter o preço reduzido a partir de abril.

Cesta básica

Em consequência do aumento em produtos ligados
a produtos alimentícios a
cesta básica também teve
variação atípica. Em janeiro a cesta básica para uma
pessoa custava R$319,24,
em fevereiro passou para
R$336,10, o que representa
33,68% do salário mínimo.
Registrou variação de 5,28%
no mês e de 7,51% no acumulado do ano, a maior desde
janeiro de 2016. A variação,
seguindo o IPC, foi impactada
principalmente pelo feijão e
por legumes e tubérculos.

Os senadores começaram a votar os projetos
da pauta feminina. Na
sessão, o Senado aprovou o projeto de lei que
veda o constrangimento
a mães que amamentem
em público. A proposta
segue para apreciação na
Câmara dos Deputados.
O projeto foi apresentado pela ex-senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM) e assegura o
direito das mulheres de
amamentarem seus filhos
em locais públicos e privados abertos ao público ou
de uso coletivo. Algumas
cidades como São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte e alguns estados
como Santa Catarina e
Mato Grosso já aprovaram regras nesse sentido.
Pelo texto, atitudes
voltadas a segregar, discriminar, reprimir ou constranger mãe e filho no ato
da amamentação serão
consideradas como ilícito
civil. O projeto estebele

que mesmo havendo espaço
reservado para amamentação nos estabelecimentos,
cabe somente às mães decidir se querem ou não utilizar
o local. A pena para quem
proibir a amamentação é de
multa com valor não inferior
a dois salários mínimos.

Violência doméstica

O Senado aprovou também o projeto de lei que
obriga os condenados por
violência doméstica e familiar contra a mulher a ressarcirem os cofres da Previdência Social por benefícios
pagos em decorrência desse
crime. Segundo a proposta,
o ressarcimento aos cofres
públicos não exclui a responsabilização civil de quem
praticou violência doméstica
e familiar contra a mulher.
“O agressor terá que ressarcir a Previdência pelos
danos causados à mulher e
pelo custo que a Previdência teve”, disse a senadora
Simone Tebet (MDB-MS). O
texto segue para a Câmara.
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Marina Ruy Barbosa
faz topless e mostra parte
do bumbum nas redes

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Marquezine responde fã
e diz que não é amiga de
Marina Ruy Barbosa

A

atriz Marina Ruy Barbosa usou seu Instagram ontem, para publicar uma foto de topless.
Ela surgiu usando apenas um
shortinho jeans, mostrando
parte do bumbum. Os seguidores amaram o clique e dei-

xaram diversos elogios para
a ruiva. A foto já coleciona
mais de 565 mil curtidas, em
apenas 3 horas no ar. “Continue assim e não deixe ninguém te abalar de forma alguma, vc é linda e transmite
uma paz”, disse uma. “Uma

deusa linda”, falou um outro.
Recentemente, ela postou
um clique ao lado do marido
Alexandre Negrão. “Meu raio
de sol”, escreveu, em inglês,
na ocasião. Em seguida, ela
relembrou uma foto antiga,
ao lado da mãe Gioconda.

Na imagem, a ruiva surge
fazendo uma careta. “Quando eu vejo o povo publicando fake news”, disparou,
diante das críticas que recebeu sobre ter sido apontada
como pivô da separação de
Loreto e Nascimento.

Bruna
Marquezine,
23, fez um desabafo nas
redes sociais ontem e
afirmou ter virado refém
“dessa vida virtual maluca”. A afirmação acontece
após ela deixar temporariamente o Instagram, supostamente, para evitar
comentários envolvendo
um beijo de seu ex, o
jogador Neymar, 27, e a
cantora Anitta, 25.
A atriz também aproveitou para esclarecer os
boatos sobre sua relação
com a colega Marina Ruy
Barbosa, 23, e afirmou
que elas não são amigas
por “falta de identificação”. “Tentamos e não
deu certo e tudo bem.
Vocês não sabem de muita coisa”, afirmou Marquezine ao responder
uma internauta.
Em uma série de tuítes, Marquezine afirmou
que nunca vai “entender
quem fala mal de quem
não conhece, que não
gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato”. E acrescentou: “Estou vivendo um
momento necessário e
importantíssimo de recolhimento e reflexão.

Quero crescer e evoluir. Me
encontrar e me libertar”.
A atriz desativou sua conta no Instagram no último
dia 4, após Neymar e Anitta
supostamente trocarem beijos no mesmo camarote em
que ela estava, na Marquês
da Sapucaí, no Rio. Ela retornou alguns dias depois, após
uma homenagem da atriz e
apresentadora Maisa, 16,
que, segundo Bruna a inspirou a voltar à rede social.
Já a polêmica em torno
de sua amizade com Marina Ruy Barbosa, 23, ganhou
destaque após Marquezine
parar de seguir a colega, o
que acabou sendo apontado como uma reação à separação de José Loreto, 34,
e Débora Nascimento, 33,
já que Marina foi indicada
como pivô do divórcio do
seu colega de elenco.
“Entendo que algumas
pessoas podem ter feito uma
leitura equivocada e um tanto
cruel de um simples unfollow,
inclusive a própria Marina,
por isso me desculpei com ela
caso ela tenha entendido
como um ataque ou julgamento. O meu unfollow não
deveria ter tanta importância. Unfollow não é ofensa”,
afirmou Marquezine.

