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Seis estabelecimentos são 
interditados na Vila Canaã
Seis estabelecimentos comerciais que funcionavam com irregularidades na região da Vila Canaã foram interditados 
em operação integrada entre o Comando de Policiamento Ambiental (CPA) da Polícia Militar e a Agência Municipal 
do Meio Ambiente (AMMA). Um dos maiores problemas encontrados foi o descarte de resíduos contaminantes. p2

SMT reforça 
sinalização 

na região das 
obras da Rua 
90, em Goiânia

p3

Temer 
está no banco 
dos réus p2

Animais 
silvestres 
resgatados p3

PSG diz que Neymar se recupera 
bem e que fará testes de campo 
Paris Saint-Germain divulgou que o atacante brasileiro está tendo 
uma evolução positiva na recuperação da lesão no pé direito. p8
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Seis estabelecimentos são 
interditados na Vila Canaã

Seis estabelecimentos 
comerciais que funcio-
navam com irregulari-

dades na região da Vila Ca-
naã foram interditados em 
operação integrada entre o 
Comando de Policiamento 
Ambiental (CPA) da Polícia 
Militar e a Agência Municipal 

do Meio Ambiente (AMMA). 
Um dos maiores problemas 
encontrados foi o descarte 
de resíduos contaminantes.

A operação teve como 
principal objetivo identi-
ficar os estabelecimentos 
que praticam crimes con-
tra o meio ambiente. “Foi 

uma ação muito impor-
tante. Encontramos várias 
irregularidades e tomamos 
as devidas providências 
para contê-las”, afirma o 
comandante de Policia-
mento Ambiental, tenen-
te-coronel Francisco Jubé.

Além das interdições, a 

operação também resultou 
na lavratura de sete Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rências (TCOs) e um auto 
de infração. Cerca de 50 
pessoas foram abordadas e 
seis notificações expedidas. 
Um veículo acabou apre-
endido. “Vamos continu-

ar realizando ações neste 
sentido, uma vez que essas 
operações também podem 
coibir outros tipos de cri-
me. Na região da Vila Ca-
naã, por exemplo, também 
atuamos para reprimir fur-
tos e roubos de veículos”, 
destaca o comandante.

Reprodução

Bretas põe 
temer e Moreira 
Franco no 
banco dos réus 

O juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal, acei-
tou duas denúncias ofereci-
das pela força-tarefa da Lava 
Jato do Rio contra o ex-presi-
dente Michel Temer (MDB), o 
ex-ministro de Minas e Ener-
gia Moreira Franco e outras 
nove pessoas por desvios nas 
obras da Eletronuclear.

O grupo foi acusado pelos 
crimes de corrupção ativa e 
passiva, peculato e lavagem 
de dinheiro, e desvios de R$ 
18 milhões. Foram denun-
ciados também o almirante 
Othon Luiz Pinheiro da Silva, 
ex-presidente da Eletronucle-
ar, e suas filhas Ana Cristina 
da Silva Toniolo e Ana Luiza 
Barbosa da Silva Bolognani, 
por evasão de divisas e lava-
gem de dinheiro, pela manu-
tenção em contas no exterior 
de valores que chegam a 15 
milhões de francos suíços, o 
equivalente a quase R$ 60 mi-
lhões, advindos de atividades 
ilícitas, segundo o Ministério 
Público Federal do Rio (MPF).

“Verifico, ainda, estarem 
minimamente delineadas 
a autoria e a materialidade 
dos crimes que, em tese, 
teriam sido cometidos pelos 
acusados, o que se afere do 
teor da documentação que 
instrui a exordial, razão pela 
qual considero haver justa 
causa para o prosseguimen-
to da ação penal, rechaçan-
do a aplicação do inciso III 
do mencionado artigo”, afir-
mou Bretas na decisão.

Na primeira denúncia, 
o MPF sustenta que os de-
nunciados cometeram cri-
mes na contratação da em-
presa finlandesa AF Consult 
Ltd, da Argeplan e da Enge-
vix para a execução do con-
trato de engenharia eletro-
mecânica da usina nuclear 
de Angra 3, apropriando-se 
de quase R$ 11 milhões 
dos cofres públicos.

Na segunda denúncia, 
Michel Temer, Moreira Fran-
co, João Baptista Lima Filho 
(coronel reformado), Othon 
Luiz Pinheiro da Silva, José 
Antunes Sobrinho, Maria Rita 
Fratezi, Carlos Alberto Costa, 
Carlos Alberto Costa Filho e 
Rodrigo Castro Alves Neves 
respondem pela contratação 
fictícia com a empresa Alumi 
Publicidades, como forma de 
dissimular o pagamento de 
propina de cerca de R$ 1,1 
milhão, de acordo com o MPF.

Homens são presos transportando 
animais silvestres no município de Uruaçu 

Os dois homens que 
foram presos pela PRF na 
noite desta segunda-feira 
na BR-153, em Uruaçu, 
transportando animais 
silvestres, não pagaram a 
fiança estipulada pela po-
lícia e foram encaminha-
dos para o presídio local. 

Os detidos de 33 e 44 
anos que foram flagrados 
em um Fiat Uno, transpor-
tando 60 aves, capturadas 
no interior do estado do 
Pará para serem comer-
cializadas em Guarulhos/
SP, foram enquadrados 
em crime ambiental, 

maus tratos a animais e asso-
ciação criminosa e para cada 
preso foi estipulado como 
fiança o valor de 20 mil reais, 
como eles não conseguiram 
resgatar os valores deter-
minados pela polícia, os ho-
mens foram encaminhados 

ao presídio da cidade 
Na tarde desta terça-fei-

ra, servidores do IBAMA en-
tregaram os curiós, às araras 
e os papagaios no CETAS em 
Goiânia, dos 60 animais cap-
turados, seis não resistiram 
aos maus tratos e morreram.

Reprodução
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Parceria promove campanha de segurança 
para alunos de Senador Canedo
Uma parceria da Polícia 

Militar, a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança 

Pública e a Guarda Civil Munici-
pal tem garantido a redução dos 
índices de violência envolvendo a 
comunidade escolar da cidade de 
Senado Canedo. Há 1 ano, estão 
sendo realizadas ações no muni-
cípio para orientar, proteger e dar 
suporte aos alunos. São palestras 
sobre bullying, cidadania e se-
gurança, além da vigia externa. 

“Estamos sempre à disposi-
ção para esclarecer dúvidas dos 
alunos, usamos a educação para 
prevenir possíveis problemas, e 
ensinar um pouco mais aos 
alunos sobre respeito”, afir-
ma sargento Marcelo Cruz, 
um dos responsáveis pelo Ba-
talhão Escolar da PM. 

A Guarda Municipal traba-
lha em conjunto com o Bata-
lhão com a mesma proposta, 
de proteger os alunos e evitar a 
agressividade infanto-juvenil. O 
comandante interino da guarda, 
Francisco das Chagas, explica 
que esse trabalho é realizado em 
todas as unidades escolares de 
Senador Canedo. “São 7 viaturas 
que fazem as rondas. Os guar-
das também realizam palestras 
e dinâmicas em grupo, além 
das visitas aos locais. Com essa 
parceria estamos conseguindo 
bons resultados”, esclarece. 

Reprodução

16ª Delegacia 
Regional 
de Trindade 
será inaugurada 
dia 9 de abril

SMT reforça sinalização na região 
das obras da Rua 90, em Goiânia

O prefeito de Trindade, 
Jânio Darrot, vai inaugurar 
no próximo dia 9 de abril a 
16ª Delegacia Regional  da 
Polícia Civil na cidade, fruto 
de parceria com o governo 
de Goiás. O espaço fica na 
Rua Pedro Cândido, Setor 
Cristina II Expansão. 

A nova estrutura da Polí-
cia Civil é resultado de ação 
conjunta entre a Prefeitura 
de Trindade e o Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Segurança Pública.

Após monitorar o 
trânsito no primeiro dia 
de obras da trincheira 
da Rua 90, no cruzamen-
to com a Avenida 136, a 
Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transporte e 
Mobilidade (SMT) de Goi-
ânia realizou ajustes para 
melhorar a fluidez do 
trânsito no local da obra.

O trecho entre o ter-
minal Isidória em direção 
à Praça do Cruzeiro foi 
desviado para a Rua 115. 
Entre a Rua 115 e o local 

Reprodução

da obra está restrito, liberado 
apenas para comerciantes e 
moradores. O mesmo ocorre 
entre a Praça do Cruzeiro e a 
Avenida 136. No sentido in-
verso, de quem vem da Margi-
nal Botafogo, tem acesso livre 
para a Rua 90 até a Praça do 
Cruzeiro ou pode seguir pela 
Avenida 136 até a Avenida 
85. Quem vem da Avenida 
85 também tem acesso à 
Avenida Jamel Cecílio. 

Toda a região da obra está 
sinalizada com cones, blocos 
de sinalização, placas verti-

cais, faixas aéreas, além 
de agentes de trânsito 
nos horários de pico para 
orientação dos conduto-
res. Segundo a prefeitura, 
as medidas diminuiram 
os engarrafamentos nos 
horários de pico. “É bom 
destacar que a interdição é 
momentânea e visa a cons-
trução de uma obra de 
mobilidade que vai trazer 
melhorias para o trânsito e 
ao transporte coletivo com 
o BRT,” destaca o titular da 
SMT, Fernando Santana.

Promotoria abre inquérito 
por denúncia de racismo 
no Mc donald’s

A Promotoria de Jus-
tiça dos Direitos Huma-
nos instaurou inquérito 
civil nesta segunda para 
apurar suposta discri-
minação racial dentro 
de uma loja do Mc Do-
nalds, em São Paulo. O 
Ministério Público vai 
apurar a responsabilida-
de da rede sobre o caso 
e também verificar se a 
empresa possui políticas 
corporativas de promo-
ção da igualdade racial. 
As informações foram di-
vulgadas pelo site da Pro-
motoria de São Paulo.

De acordo com a por-
taria de instauração do 
inquérito, assinada pelo 
promotor de Justiça 
Eduardo Valerio, “Fer-
nanda, que é negra, es-
tava em companhia de 
seus dois filhos, de 7 e 3 
anos, quando foi a uma 
unidade do McDonald’s 
situada na rua Domin-
gos de Morais, na ca-

pital paulista, com o 
intuito de comprar um 
sorvete no quiosque 
da loja”. “Ao entregar o 
cartão do Bolsa Família 
(utilizado, no momen-
to, como um cartão de 
débito), Fernanda foi 
abordada por um segu-
rança do estabelecimen-
to comercial, que impe-
diu a realização da venda.

Segundo a vítima, o 
segurança da loja gritou 
para ela: ‘Não é para fi-
car pedindo aí não! Sai 
fora!’”. O promotor diz 
que “há indícios de prá-
tica de racismo institu-
cional nas dependências 
da rede de restaurantes 
McDonald’s, e que a 
Constituição Federal es-
tabelece como objetivo 
do País a promoção do 
bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras for-
mas de discriminação”.

Reprodução
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Bolsonaro: Brasil e 
Israel se complementam

No terceiro dia de vi-
sita oficial a Israel, o 
presidente Jair Bolso-

naro teve ontem uma agenda 
intensa, que incluiu encontro 
com empresários brasileiros 
e israelenses, ida ao Museu 
do Holocausto, que reúne re-
latos, fotografias, objetos de 
judeus vítimas do nazismo, 
e homenagens no Bosque 
das Nações em Jerusalém. 
Segundo ele, a viagem foi 
“proveitosa” com acordos e 
parcerias, além de protocolos 
de intenção, e destacou a re-
lação de complementaridade 
entre as duas economias.  

“E aqui em Israel, como 
eu disse agora há pouco, nós 
nos complementamos, nossas 
commodities, tecnologia daqui, 
há um complemento e temos 
tudo para sermos maiores do 
que somos, para o bem dos 
nossos povos”, afirmou. 

Questionado se o escritó-
rio de negócios do Brasil em 
Jerusalém inclui a estrutura 
de uma representação diplo-
mática, o presidente afirmou 
que a tendência é transferên-
cia da embaixada, atualmente 
em Tel Aviv. O anúncio da ins-
talação do escritório com fins 
econômicos, comerciais e de 

ciência, tecnologia e inovação 
ocorreu há dois dias, na che-
gada de Bolsonaro a Israel. 

“Um grande casamento co-
meça com namoro e um noiva-
do, estamos no caminho certo, 
no meu entender.” Bolsonaro 
disse que está aberto ao diálogo 
com os países árabes e que pre-
tende, no segundo semestre, ir 
ao Oriente Médio. Segundo ele, 
analisa quais países visitará.

 
Negócios
Bolsonaro reiterou que o 

governo está trabalhando e um 
projeto para reduzir impostos 
de empresas como forma de 

fomentar a competividade e a 
geração de empregos e citou 
medida semelhante feita pelo 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, em 2018.

“[Está] em estudo, por 
parte da equipe econômica, a 
exemplo do que o Trump fez 
nos Estados Unidos que, ao 
reduzir impostos, ele catapul-
tou a economia”, disse. 

O presidente acrescentou 
que é necessário tornar mais 
fácil o ambiente de negócios 
no país e reafirmou que seu 
governo trabalha para des-
burocratizar o setor.

“O Brasil é um país difícil 
de fazer negócio, nós quere-
mos diminuir nesse ranking. 
Estamos em 119, se não me 
engano, queremos diminuir 
esse ranking, pra facilitar a  
vida não só de quem quer 
investir de fora, mas para 
quem está lá dentro e quer 
investir também.”

O ranking, citado por Bolso-
naro, o Doing Business, é me-
dido pelo Banco Mundial e, no 
último levantamento, o Brasil 
aparece em 109º lugar, atrás 
ainda de países como México, 
Colômbia e Costa Rica.

Elpídio FiordaElpídio Fiorda

Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Conferência

Encontro
Humor

Lançamento

Nutrição Filhos

Nutrição 2 Filhos 2

Congresso

Mimos Samba
A educadora e diretora da 
Escola Ethos em Goiânia, Jullyana 
França, viaja a Boston (EUA) para 
participar da Brazil Conference 
at Harvad & Mit, organizado 
pela comunidade brasileira de 
estudantes que vivem na capital 
de Massachusetts. O evento 
acontece de 5 a 7 de abril.

O Flamboyant In Concert celebra 
o rock com Dado Villa Lobos & 
Marcelo Bonfá. A dupla irá apre-
sentar show com repertório de dois 
álbuns clássicos, cuja turnê come-
mora os 30 anos de lançamento do 
Dois e Que País é Este, da Legião 
Urbana. A apresentação será dia 30 
de abril, às 19h30, no Deck Parking 
Sul, do Flamboyant Shopping.

A comediante mineira Cida Men-
des, também conhecida por seus 
personagens “Concessa”, sobe 
ao palco do Teatro Goiânia neste 
sábado, 6 de abril, às 20h, com a 
peça Defeito Estufa, terceiro solo 
de sua autoria, a convite do Teatro 
Goiânia, unidade da Secretaria de 
Cultura de Goiás (Secult Goiás). 

Nesta quinta-feira, dia 04 de 
abril acontecerá o lançamento 
para imprensa do Festival Fogo 
de Chão que irá acontecer no 
dia 20 de abril em Pirenópolis 
(feriado de aleluia). O lançamen-
to será no Velvet36 Rock’Roll Bar 
no Setor Marista das 19h às 23h 
e contará com a participação da 
Cerveja Cavalo Louco.

Em maio, entre os dias 24 e 26 de 
maio, Goiânia vai receber o maior 
evento de nutrição esportiva do 
Brasil. O Seminário Internacional de 
Nutrição Esportiva, SINE, organiza-
do pelo CEO da BF Eventos, Brunno 
Falcão, e pelo personal trainer 
Maurício Batista Ferreira Júnior, 
acontecerá no Castro’s Park Hotel.

O cirurgião bucomaxilofacial Tiago 
Tavares, entusiasta da “Educação 
Positiva”, realizará a 1ª Jornada 
– “Nós e Nossos Filhos”: Você 
estudou para educar seus filhos?”. 
Pai das gêmeas de 4 anos Luiza e 
Helena, ele coordenará o evento 
na manhã de sábado, dia 01 de 
Junho, no Castro´s Park Hotel.

O evento vai proporcionar uma 
imersão na área e trará os melhores 
e mais atualizados temas do mundo 
com as melhores palestras sobre 
os assuntos abordados. Serão 12 
palestrantes, 20 horas de conteúdo 
e networking com profissionais. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
Sympla ou pelo site do evento 
sinegoiania.bfeventos.com.br.

Terá palestrantes nacionais de 
renome, como os paulistas, Dr. 
Guilherme Vanoni Polanczyk 
(médico psiquiatra, referência 
em Autismo e TDAH) e a edu-
cadora parental Thais Basile, a 
baiana Elisama Santos (autora do 
livro: “Educação não violenta da 
Editora paz e terra”) e a pediatra 
goiana Dra. Loretta Oliveira. 

A Monkey Goiânia realizará 
hoje o evento “Karaokê Cre-
moso Monkey”, a partir das 20 
horas, com entrada gratuita. 

O público do Lowbrow Lab 
Arte & Boteco poderá conferir 
hoje um show de jazz, reggae, 
forró, MPB e latinidades, com 
o multifacetado Afrika Billy.

A rede goiana Fast Açaí marca 
presença na 6ª edição da Fes-
ta do Preto, no dia 06 de Abril, 
na cidade de Rio Verde.

Márcia Fidelis Lima, registradora 
pública em Minas Gerais, será 
uma das palestrantes do 2º Con-
gresso Goiano de Registro Civil, 
realizado pela Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais 
de Estado de Goiás (Arpen- GO) 
e organizado pela Anna Barros 
Eventos. Temas abordados por 
Márcia falarão sobre a mudança 
de nome dos transgêneros e 
relacionamento socioafetivo. O 
evento acontece no auditório do 
K Hotel nos dias 26 e 27 de abril e 
abordará temas atuais ligados aos 
serviços cartorários.

Hoje, o casal de empresários, 
Paulo Henrique de Paula e Andrea 
de Paula abre as portas da Ima-
ginarium, no Goiânia Shopping, 
mostrando uma loja cheia de novi-
dades, inspiração e bom gosto.

Os cantores Fernando Boi, Grace 
Venturini e Sam do Cavaco serão 
as atrações desta semana do pro-
jeto “Fuá Encontro de Sambistas”. 
O show será realizado amanhã, 
no Lowbrow Lab Arte & Boteco.

Olavo Braga, Soraia Milhomem, Juliana Santos, Klauss Meneses e Mauricio 
Oliveira se encontraram na Feijoada do Elpídio, no restaurante Assoluto

Nayara Antunes, Wellington Melo (Agetop) e Eliene 
Oliveira colocando o papo em dia no Bahrem Marista

ZONA FRANCA

O casal Pedro Lima e 
Vanessa Daniele também 
estava na feijoada

Agência Brasil

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

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

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
-------------------------------
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino 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 Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex 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. Pre-
ços 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. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------

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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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PSG diz que Neymar 
se recupera bem e que 
fará testes de campo 

O retorno de Neymar 
aos gramados para uma 
partida oficial está cada 
vez mais próximo. Nesta 
terça-feira, o Paris Saint-
-Germain divulgou que o 
atacante brasileiro está 
tendo uma evolução po-
sitiva na recuperação da 
lesão no quinto metatar-
so do pé direito, sofrida 
no final de janeiro, e que, 
como previsto, voltará aos 
treinamentos nesta quar-
ta para testes em campo.

“A recuperação da le-
são de Neymar Jr. está 
evoluindo positivamente 
até hoje. Como previsto, 
o jogador voltará aos trei-
namentos na quarta-feira 
(3) para testes de campo. 
Um boletim médico e ra-
diológico completo será 
feito pelos especialistas 
do clube em 15 dias”, 
escreveu o clube francês 
em suas redes sociais.

Com previsão de 10 se-
manas de tratamento - que 

evitou operar o pé direito pela 
segunda vez em um ano -, a 
expectativa era que Neymar 
voltasse a jogar agora, mas 
como o Paris Saint-Germain já 
foi eliminado da Liga dos Cam-
peões da Europa - caiu para o 
Manchester United nas oita-
vas de final -, o clube preferiu 
prosseguir de modo mais con-
servador a recuperação.

Assim, a ideia é colocá-
-lo em campo no final deste 
mês. Ele jogaria as últimas 
rodadas do Campeonato 
Francês e a final da Copa 
da França, no dia 27, caso 
o Paris Saint-Germain se 
classifique nesta quarta-
-feira contra o Nantes, em 
Paris, pela semifinal. Esta 
seria uma maneira de Ney-
mar ganhar ritmo antes de 
se juntar à seleção brasilei-
ra para lutar pelo título da 
Copa América, entre 14 de 
junho e 7 de julho, no Bra-
sil. A convocação final do 
técnico Tite está marcada 
para o dia 17 de maio.

Sorria, acaba 
de sair o cartaz 
do Coringa

A Warner divulgou o 
cartaz em português 
de Coringa, estrelado 

por Joaquin Phoenix. Corin-
ga gira em torno do icônico 
arqui-inimigo e sua história 
original e individual, nunca 
vista antes nas telas grandes. 
“A exploração de Arthur Fleck 
(Joaquin Phoenix) um homem 
despejado pela sociedade, 
não é apenas um estudo de 
personagem sombrio, mas 
também um conto de alerta 
abrangente”, diz a sinopse.

O filme do Coringa tem 
no elenco Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Be-
etz (Deadpool 2), Bill Camp 
(Operação Red Sparrow, A 
Grande Jogada), Frances 
Conroy (American Horror 
Story, Castle Rock), Brett Cul-
len (42, Narcos), Glenn Flesh-
ler (Billions, Barry), Douglas 
Hodge (Operação Red Spar-
row, Penny Dreadful), Marc 
Maron (Maron, GLOW), Josh 
Pais (Motherless Brooklyn, 
Going in Style), e Shea Whi-
gham (O Primeiro Homem, 
Kong: A Ilha da Caveira).

O filme esta 
previsto para 
estreia em 
outubro de 
2019, mas 
ainda não 
é oficial


