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Aneel mantém bandeira 
tarifária verde para abril
AS contas de luz vão permanecer com bandeira verde no mês de abril, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Isso significa que não haverá cobrança extra para os consumidores. A bandeira verde está em vigor desde dezembro. p3
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do rompimento 
de Brumadinho

p2

Desemprego 
sobe e fica 
em 12,4% p4

Juíza proíbe 
comemorar 
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Senador Canedo inicia vacinação 
contra HPV e meningite nas escolas
A ação contra o HPV será realizada com alunos na faixa etária de 9 a 14 
anos. Vacina é composto por duas doses, com intervalo de 6 meses. p2
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Senador Canedo inicia vacinação 
contra HPV e meningite nas escolas

Senador Canedo ini-
cia na segunda-feira a 
Campanha de Vacina-

ção contra HPV e Meningite 
C. A ação contra o HPV será 
realizada com alunos, meni-
nos e meninas, na faixa etá-
ria de 9 a 14 anos. O esque-
ma vacinal é composto por 

duas doses, com intervalo 
de 6 meses cada.

Já a vacina Meningocóci-
ca C é indicada para ambos 
os sexos, com idade entre 11 
e 14 anos. Todos os adoles-
centes devem receber uma 
dose de reforço, mesmo que 
vacinados na infância. O di-

retor clínico da Maternida-
de Municipal, ginecologista 
e obstetra, Rogério Cândido 
Rocha, fala sobre a impor-
tância da vacina HPV.

A vacina HPV protege 
contra vários tipos de cân-
ceres, principalmente câncer 
de colo de úero, pênis, gar-

ganta, boca e ânus. A vacina 
Meningocócica C protege 
contra a meningite, uma do-
ença grave e invasiva.

As duas vacinas são gra-
tuitas e estão disponíveis em 
todas as 23 unidades básicas 
de saúde, durante todo ano. 
A 2º dose da vacina HPV 

pode ser realizada nessas 
unidades após 6 meses da 
aplicação da 1º dose. Para 
a vacinação é necessário a 
apresentação do cartão de 
vacinação da criança ou ado-
lescente, assim como a carta 
de autorização dos pais ou 
responsáveis.
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Acusados 
de matar 
Marielle 
Franco são 
transferidos 
para Mossoró

Os dois presos sob acu-
sação de matar a vereadora 
Marielle Franco e o moto-
rista Anderson Gomes, Él-
cio Queiroz e Ronnie Lessa, 
foram transferidos na quin-
ta-feira (28/3) do presídio 
de Bangu 1, no complexo 
de Gericinó (zona oeste do 
Rio), para o presídio fe-
deral de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte, segundo 
informou nesta sexta-feira, 
29, a secretaria estadual 
de Administração Peniten-
ciária (Seap) do Rio.

Marielle foi morta a 
tiros em 14 de março de 
2018, no Estácio (região 
central do Rio). Quei-
roz e Lessa estão presos 
preventivamente desde 
12 de março passado. 
Denunciados por duplo 
homicídio triplamente 
qualificado, eles são réus 
desde 15 de março, quan-
do o juiz Gustavo Kalil, do 
4º Tribunal do Júri do Rio, 
aceitou a denúncia apre-
sentada pelo Ministério 
Público do Estado do Rio.

Na mesma decisão, 
Kalil atendeu pedido do 
MP-RJ e autorizou “em 
caráter urgente e provi-
sório” a transferência dos 
acusados para uma peni-
tenciária federal de segu-
rança máxima. A unidade 
prisional foi definida pelo 
Departamento Penitenci-
ário Nacional (Depen).

IML identifica 217ª vítima do 
rompimento de Brumadinho

O Instituto Médio Legal 
(IML) de Minas Gerais iden-
tificou ontem a 217ª vítima 
do rompimento da barragem 
de Brumadinho, ocorrida em 
janeiro passado. De acordo 
com a Defesa Civil, 87 pesso-
as estão desaparecidas. 

Segundo o Corpo de 
Bombeiros de Minas Ge-

rais, até o momento, as 
buscas envolveram 1.850 
militares, 31 aeronaves, 
e 22 equipes com cães de 
busca. Em média 75 má-
quinas pesadas e sete dro-
nes estão sendo usados 
em campo, por dia. A re-
gião de busca onde foram 
encontrados mais corpos 

foi a área administrati-
va (43 corpos).

Militares do Corpo 
de Bombeiros de 12 
unidades da federação 
participaram da opera-
ção de buscas, além da 
Força Nacional, Forças 
Armadas, o Exército de 
Israel e voluntários.
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Juíza proíbe comemoração 
do aniversário de 55 anos 
do golpe militar de 1964 

A juíza Ivani Silva da Luz, da 
6ª Vara da Justiça Federal, em 
Brasília, decidiu ontem proi-
bir os atos de comemoração 
do aniversário de 55 anos do 
golpe militar de 1964. Em de-
cisão liminar, a juíza atendeu a 
um pedido apresentado pela 
Defensoria Pública da União 
(DPU), e afirmou que o ato 
impugnado contraria o prin-
cípio da legalidade previsto 
na Constituição Federal, 
uma vez a legislação esta-
belece que a proposição de 
data comemorativa deve 
estar prevista em lei.

Como revelou o jornal O 
Estado de S. Paulo no último 
dia 25, o presidente da Repú-
blica determinou ao Ministé-
rio da Defesa que fizesse as 
“comemorações devidas” da 
data, quando um golpe mili-
tar derrubou o então presi-
dente João Goulart e iniciou 
um período ditatorial que 
durou 21 anos. A orientação 
foi repassada a quartéis pelo 
País. Nesta quinta-feira, 28, 
Bolsonaro disse que sugeriu 
às unidades militares que 
“rememorem” o 31.

Como o dia 31 cairá em 
um domingo, o Comando 
Militar do Planalto reali-
zou nesta sexta-feira uma 
cerimônia para relembrar 
a data. O evento realizado 
em Brasília, contou com a 
presença do comandante 
do Exército, general Edson 
Leal Pujol. Mesmo assim, 
a juíza tomou a decisão li-
minar. A juíza afirma que o 
“ato administrativo impug-
nado, não é compatível com 
o processo de reconstrução 
democrática promovida 
pela Assembleia Nacional 
Constituinte de 1987 e pela 

Constituição Federal de 1988” 
e que “afasta-se do ideário de 
reconciliação da sociedade, da 
qual é expressão a concessão 
de anistia e o julgamento de 
improcedência da ADPF 153, 
quando o Supremo Tribunal Fe-
deral recusou pedido de revisão 
da Lei nº 6.683/1979, manten-
do ampla e irrestrita anistia aos 
crimes comuns, de qualquer 
natureza, quando conexos com 
crimes políticos ou praticados 
por motivação política”. “Nes-
se contexto, sobressai o direito 
fundamental à memória e à 
verdade, na sua acepção difu-
sa, com vistas a não repetição 
de violações contra a integrida-
de da humanidade, preservan-
do a geração presente e as fu-
turas do retrocesso a Estados 
de exceção”, escreveu.

“Esse é o mote, inclusive, 
de sentença deflagrada pela 
Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos no ‘Caso Herzog 
e outros’, reproduzida ao Id 
Num. 43099478. Registre-se 
que o Brasil acatou a sentença 
da referida Corte Internacional, 
instituindo grupo de trabalho 
para seu devido atendimento, 
por meio da Portaria nº 281, de 
30/07/2018, do Ministério dos 
Direitos Humanos”, anotou.

A magistrada ainda diz que 
o ato “impugnado contraria, 
ainda, o princípio da legalidade 
previsto no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, eis que a 
Lei nº 12.345/2010 estabelece 
que a proposição de data come-
morativa será objeto de projeto 
de lei (art. 4º), acompanhado de 
comprovação da realização de 
consultas ou audiências públicas 
(art. 2º), segundo critério de alta 
significação para os diferentes 
segmentos que compõem a so-
ciedade brasileira (art. 1º)”. 

Aneel mantém 
em verde bandeira 
tarifária de abril 

AS contas de luz vão 
permanecer com 
bandeira verde 

no mês de abril, segundo a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Isso significa 
que não haverá cobrança ex-
tra para os consumidores. A 
bandeira verde está em vigor 
desde dezembro. As duas va-
riáveis que definem o sistema 
de bandeiras tarifárias são o 
preço da energia no mercado 
de curto prazo (PLD) e o nível 
dos reservatórios das hidre-

létricas, medido pelo indi-
cador de risco hidrológico 
(GSF, na sigla em inglês).

“A previsão hidrológica 
projetada para o mês ainda 
indica a tendência verificada 
em março, de recuperação 
do nível dos reservatórios. 
Essa conjuntura favorável 
aponta para a manutenção 
da produção hidrelétrica e 
do nível de risco hidrológico 
(GSF) em patamares condi-
zentes com o perfil de ban-
deira verde. Essa perspectiva 

também se reflete no preço 
esperado para a energia 
(PLD), em valor inferior ao 
registrado nos dois últimos 
meses”, diz a nota da Aneel.

Escala
Na bandeira verde, não 

há cobrança de taxa extra. 
Na bandeira amarela, a taxa 
extra é de R$ 1,00 a cada 
100 kWh consumidos. No 
primeiro nível da bandeira 
vermelha, o adicional é de 
R$ 3,00 a cada 100 kWh. E 

no segundo nível da bandei-
ra vermelha, a cobrança é 
de R$ 5,00 a cada 100 kWh. 
O sistema indica o custo da 
energia gerada para possi-
bilitar o uso consciente de 
energia. Antes das bandei-
ras, o custo da energia era 
repassado às tarifas no rea-
juste anual de cada empre-
sa, e tinha a incidência da 
taxa básica de juros. A Ane-
el deve anunciar a bandeira 
tarifária que vai vigorar em 
maio no dia 26 de abril.

Reprodução
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Teia 2
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Eventos

Humor

Vinhos

Obesidade Sobremesa
A empresária Paula Pimenta inaugu-
ra o Pepper 91 Salon, salão que será 
inaugurado hoje, a partir das 10h, 
no Setor Marista. O projeto do novo 
salão tem a assinatura da arquiteta 
Luanne Tahan e o menu do bufê foi 
criado pelo chef André Evaristo.

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac não 
para de inovar! Acontece hoje, a primei-
ra edição do Projeto Teia, que chegará 
à Escola Municipal Professor Lourenço 
Ferreira Campos, no Jardim Guanabara, 
com diversos serviços gratuitos. 

Júlia de Oliveira tem seu dia de 
princesa hoje, 30 de março. O 
Espaço Noite Especial Eventos 
vai receber 200 convidados 
para o baile de debutante da 
adolescente, um momento tão 
sonhado pela tia, a adminis-
tradora Ana Paula de Oliveira. 
A festa é organizada pela ceri-
monialista Anislady Vaz e tem 
o cardápio assinado pelo Chef 
Marcos Silva. A empresa In 
Photo vai eternizar o evento.

Também amanhã, dia 30, os fãs 
da escritora inglesa Jane Austen 
terão a oportunidade de discutir 
as obras e compartilhar conheci-
mento durante o “Clube do Livro”. 
E no domingo, dia 31, é a vez dos 
pais levarem os pequenos para o 
“Tem bebê na biblioteca”.

Iniciativa pioneira do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac-GO em 
conjunto com a Prefeitura de 
Goiânia, o projeto vai promo-
ver durante todo o ano ações 
destinadas à comunidade escolar 
e moradores das mais diferentes 
regiões da capital, levando aten-
dimentos de saúde, lazer, cultura 
e assistência aos estudantes.

Imprensa e formadores de 
opinião foram convidados para 
participarem do evento de 
lançamento do novo Samsung 
Galaxy S10, na próxima terça-
-feira, dia 2 de abril, às 19h30, 
no Sky Garden Roof Top. Repre-
sentantes da Samsung e do Fu-
jioka estarão presentes tirando 
todas as dúvidas e mostrando 
as novidades do S10.

Neste fim de semana o Sesc 
Faiçalville estará de portas abertas 
para receber a população em três 
eventos gratuitos. Amanhã e no 
domingo, dias 30 e 31, a unidade 
recebe mais uma edição do “Skate 
Park”, que reúne uma programa-
ção especial para os jovens. 

O Guardians Empório Pub traz 
para Goiânia, o comediante Patrick 
Maia por uma noite, no dia 11 de 
abril e também contará com set 
dos humoristas Marx Willian, as-
sim como Magno Martins e Valter 
Nunes. Com início às 22h, no Pub 
localizado na Av. T-15, os ingressos 
serão vendidos no local e online.

Hoje acontece mais uma 
edição da famosa e deliciosa 
feijoada do Elpídio no res-
taurante Assoluto, no Setor 
Marista, a partir das 12h.

O cantor Erick Chaves se 
apresenta hoje, às 19h, no 
Shopping Cerrado.

Hoje, o cantor e compositor 
Pedro Jordão fará a estreia 
do seu mais novo projeto 
musical, no Lowbrow Lab 
Arte & Boteco: um show em 
homenagem a Cazuza.

A AVIVA, detentora dos com-
plexos turísticos Rio Quente 
e Costa do Sauípe, firma mais 
uma parceria de sucesso, 
desta vez com a Bueno Wines. 
Criada em 2009 por Galvão 
Bueno e acentua sua paixão 
por vinhos cultivada durante 
anos de viagens e conheci-
mento de diferentes culturas. 
Com produção na Itália e no 
Rio Grande do Sul, os vinhos 
chegam pela primeira vez em 
ambos os destinos AVIVA, Rio 
Quente e Costa do Sauípe.

Um dos mais experientes 
especialistas na cirurgia de 
emagrecimento, o gastrocirurgião 
Leonardo Porto Sebba, repre-
sentou Goiás no  IV Simpósio 
Internacional de Cirurgia Robótica 
da SOBRACIL, em São Paulo.

A nova sobremesa do Outback 
Steakhouse é o Passion Mango 
Parfait, uma combinação de 
cremes de manga, maracujá e 
amêndoas com um leve toque de 
pimenta caiena e uma calda de 
maracujá finalizada com morango.

Ana Regina Pinheiro, Danielle Póvoa, Regis França e Adriana Ruscitti na inauguração da 
terceira unidade de sua farmácia de manipulação Medic Pharma em Aparecida de Goiânia

A cirurgiã-dentista Kamilla Malaquias recebeu seu amigo e 
influenciador digital Raphael Sousa (@choquei), na come-
moração de seu aniversário e inauguração de sua clínica

ZONA FRANCA

O jornalista Juan Meloni 
prestigiou o evento 
da Medic Pharma

Taxa de desemprego sobe 
e fica em 12,4% em fevereiro
A taxa de desempre-

go no país ficou em 
12,4% no trimestre 

encerrado em fevereiro 
deste ano, segundo da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) – Contínua, divulgada 
ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), no Rio de Janeiro.

O percentual é maior 
que o do trimestre anterior 
(encerrado em novembro 
de 2018), que havia sido 
de 11,6%, mas menor que 
o resultado do trimestre 
encerrado em fevereiro do 
ano passado (12,6%).

13,1 milhões 
de pessoas
A população desocupada 

no país era de 13,1 milhões 
em fevereiro, um cresci-
mento de 7,3% na compa-
ração com novembro. Ou 
seja, o número de desem-
pregados teve aumento de 
892 mil pessoas. Na compa-
ração com fevereiro de 2018, 
houve estabilidade.

O total de ocupados fi-
cou em 92,1 milhões em 

fevereiro, uma queda de 
1,1% (menos 1,06 milhão 
de pessoas) em relação a 
novembro, mas uma alta de 
1,1% na comparação com 
fevereiro do ano passado.

O número de emprega-

dos com carteira assinada 
(sem contar trabalhadores 
domésticos) foi de 33 mi-
lhões de pessoas em feve-
reiro, ficando estável em 
ambas as comparações.

Já o número de empre-

gados sem carteira assi-
nada (11,1 milhões) caiu 
4,8% na comparação com 
novembro (menos 561 
mil pessoas) e subiu 3,4% 
(mais 367 mil pessoas) 
comparado a fevereiro.

Subutilização
A população fora da for-

ça de trabalho, ou seja, que 
não está nem trabalhando 
nem procurando emprego, 
chegou a 65,7 milhões, um 
recorde na série histórica. O 

Wilson Dias/Agência Brasil 

número é 0,9% maior (mais 
595 mil pessoas) do que 
novembro e 1,2% superior 
(mais 754 mil pessoas) do 
que fevereiro daquele ano.

A população subutilizada 
(ou seja, que está desempre-
gada, que trabalha menos do 
que poderia, que não procu-
rou emprego, mas estava dis-
ponível para trabalhar ou que 
procurou emprego, mas não 
estava disponível para a vaga) 
chegou a 27,9 milhões de pes-
soas em fevereiro deste ano.

O número também é 
recorde na série histórica, 
3,3% maior (mais 901 mil 
pessoas) em relação a no-
vembro e 2,9% maior (mais 
795 mil pessoas) do que em 
fevereiro de 2018.

A taxa de subutilização da 
força de trabalho chegou a 
24,6%, superior aos 23,9% 
de novembro e aos 24,2% de 
fevereiro de 2018.

O total de pessoas desa-
lentadas (ou seja, aquelas 
que desistiram de procurar 
emprego) chegou a 4,9 mi-
lhões, outro recorde da série 
histórica. O percentual de 
desalentados chegou a 4,4%.

O rendimento médio real 
habitual do trabalhador (R$ 
2.285) cresceu 1,6% frente 
ao trimestre anterior e ficou 
estável em relação ao mes-
mo trimestre do ano ante-
rior. A massa de rendimento 
real habitual (R$ 205,4 bi-
lhões) ficou estável em am-
bas as comparações.



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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
------------------------------- 
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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
-------------------------------

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 
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’
-------------------------------

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. 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
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
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 do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
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Brasil segue em 10º lugar 
no último ranking da Fifa 
antes do Mundial Feminino

A Fifa divulgou nesta 
sexta-feira a última atuali-
zação do ranking feminino 
antes do Mundial da Fran-
ça, que será realizado de 
7 de junho a 7 de julho. A 
seleção brasileira, das ata-
cantes Marta e Cristiane, se 
manteve na 10.ª colocação, 
sendo a melhor entre os 
países da América do Sul.

A liderança continua 
com os Estados Unidos, 
que têm a Alemanha na 
sua cola. A novidade da 
lista é a subida da Ingla-
terra da quarta para a 
terceira colocação, ultra-
passando a França, por 
conta do título do torneio 
amistoso She Believes, 
disputado no início deste 
mês nos Estados Unidos.

Pela boa campanha 
na mesma competição, 
o Japão também ganhou 
uma posição no ranking 
- é o sétimo colocado, 
deixando a Holanda em 
oitavo. A seleção brasi-
leira também participou 
do torneio She Believes e 
voltou para casa com três 
derrotas - 2 a 1 para a In-

glaterra, 3 a 1 para o Japão e 
1 a 0 para os Estados Unidos.

Com isso, perdeu 20 pon-
tos na atualização do ranking 
e fecha o Top 10 com 1.944. 
No Mundial, o Brasil integra o 
Grupo C e terá Austrália, Itália 
e Jamaica como adversárias. 
As australianas ocupam a sex-
ta colocação no ranking, en-
quanto que as italianas estão 
em 15.º lugar e as jamaicanas, 
rivais da estreia em 9 de junho, 
em 53.º. A próxima atualização 
do ranking da Fifa será divulga-
da em 12 de julho, cinco dias 
depois da final do Mundial da 
França. Confira o ranking da 
Fifa no futebol feminino: 1.º - 
Estados Unidos - 2.101 pontos; 
2.º - Alemanha - 2.072; 3.º - In-
glaterra - 2.049; 4.º - França - 
2.043; 5.º - Canadá - 2.006; 6.º 
- Austrália - 2.003; 7.º - Japão 
- 1.991; 8.º - Holanda - 1.967; 
9.º - Suécia - 1.962; 10.º - Brasil 
- 1.944; 11.º - Coreia do Norte 
- 1.940; 12.º - Noruega - 1.915; 
13.º - Espanha - 1.913; 14.º - 
Coreia do Sul - 1.883; 15.º - Itá-
lia - 1.868; 16.º - China - 1.866; 
17.º - Dinamarca - 1.840; 18.º 
- Suíça - 1.828; 19.º - Nova Zelân-
dia - 1.815; 20.º - Escócia - 1.812.

Miley Cyrus se veste de Hannah 
Montana para comemorar 
aniversário da personagem

M iley Cyrus levou 
o TBT (hashtag 
das redes so-

ciais que propõe revisitar 
o passado toda quinta-
-feira) a sério nesta sema-
na. A cantora ressurgiu 
nas redes com o visual de 
Hannah Montana, perso-
nagem que viveu em uma 
série homônima do Disney 
Channel e catapultou sua 
carreira a nível mundial.

A brincadeira teria sido 
para comemorar o aniver-
sário de 13 anos do pri-
meiro episódio de Hannah 
Montana. O piloto da série 

foi ao ar pela primeira vez 
no canal do Mickey Mouse 
no dia 23 de março.

“Era tão difícil ficar saindo 
e entrando na personagem 
que decidi ser a Hannah para 
sempre”, disse a cantora no 
Stories do Instagram. “Ela 
estava aparecendo muito na 
imprensa esta semana… Gra-
ças a mim”, completou.

Miley continuou a brin-
cadeira relembrando as 
músicas The Best Of Both 
Worlds e Nobody’s Per-
fect. Ambas foram hits de 
sucesso da trilha-sonora 
de Hannah Montana.

Hannah Montana
A música-tema de Han-

nah Montana resume bem o 
plot da série: uma garota que 
quer “o melhor dos mundos”. 
Na trama, Miley é uma garo-
ta comum do Ensino Funda-
mental durante o dia; à noite, 
com uma peruca, maquia-
gem e salto alto, transforma-
-se em Hannah, uma popstar 
mundialmente famosa.

A série tornou-se um 
dos maiores sucessos co-
merciais do Disney Chan-
nel. No ar de 2006 a 2011, 
o projeto tem no currículo 
quatro temporadas, mais 

de 100 episódios, quatro 
álbuns, um DVD de show e 
um filme nos cinemas.

Hannah Montana tam-
bém abriu caminho para 
Miley Cyrus ter um nome no 
show business. Através da 
série, a artista mostrou que 
pode cantar e até hoje é um 
nome requisitado na indús-
tria do entretenimento.

Cyrus já lançou sete dis-
cos de estúdio estúdio e pre-
para-se para lançar o oitavo. 
O último lançamento da can-
tora é Nothing Breaks Like a 
Heart, uma parceria com o 
produtor Mark Ronson.

Instagram


