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Fraudes e erros na lista de 
desaparecidos em Brumadinho
A Polícia Civil investiga possíveis irregularidades na lista de desaparecidos em razão do rompimento da barragem de Brumadinho, 
em 25 de janeiro. O número de pessoas não localizadas voltou a ser reduzido nesta quinta-feira, passando de 68 para 52. p2
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Ministério Público Federal arquiva caso 
sobre auto proclamação de José de Abreu
O MPF-RJ pediu arquivamento no caso sobre a autoproclamação 
do ator José de Abreu, 72, como Presidente da República. p3
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Fraudes e erros tiram 33 da lista 
de desaparecidos em Brumadinho

A Polícia Civil inves-
tiga possíveis irre-
gularidades na lista 

de desaparecidos em razão 
do rompimento da barra-
gem de Brumadinho, em 
25 de janeiro. O número 
de pessoas não localizadas 
voltou a ser reduzido nesta 
quinta-feira, passando de 
68 para 52, conforme divul-
gado pela Defesa Civil.

Fraudes e erros motivaram 
a mudança, segundo as auto-
ridades. No total, além dos 16 

desta quinta, outros 17 supos-
tos desaparecidos já haviam 
sido removidos da relação, 
totalizando 33 remoções. O 
total de óbitos confirmados 
até o momento é de 225.

Em nota, a Polícia Civil afir-
ma que os pedidos de retirada 
de nomes da lista de desapa-
recidos “tiveram como fun-
damento investigações que 
demonstraram que as pesso-
as que estavam na lista foram 
incluídas de forma errônea, 
por parentes ou terceiros”, 

e, em seguida, houve confir-
mação que estavam vivas.

O texto diz ainda que “ou-
tros casos foram resultado 
de inclusão proposital por 
suspeitos de estelionato que 
haviam cadastrado nomes 
de pessoas que não estavam 
na região, a fim de conseguir 
vantagem econômica com as 
indenizações pagas”.

Ocorreu ainda, segundo 
a corporação, repasse de 
informações por familiares 
com grafia errada ou nomes 

trocados. As investigações 
sobre possíveis estelionatos 
ainda estão em andamen-
to. Uma tentativa de fraude 
ocorreu em 3 de fevereiro 
com a prisão de um homem 
que afirmou ter perdido mu-
lher e filha na tragédia.

À Polícia Civil, o suposto 
marido e pai disse que ambas 
estavam hospedadas na pou-
sada Nova Estância, destruída 
pela lama. Aos ser questiona-
do por delegados, no entanto, 
admitiu a tentativa de fraude.

Em 8 de março, conforme 
informações do Tribunal de 
Justiça de Minas, uma mu-
lher teve prisão em flagrante 
decretada depois de se apre-
sentar em Brumadinho na 
Estação do Conhecimento, 
ponto para recebimento de 
documentos de atingidos pelo 
rompimento da barragem, 
afirmando que a filha teria 
sido morta na tragédia. Foi 
constatado, no entanto, que 
a certidão de nascimento da 
suposta vítima era falsa.
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Homem é 
preso com fuzil 
e pistolas de 
uso restrito 
em Aparecida 
de Goiânia

Operação Courier da 
Polícia Civil resultou na 
prisão de um homem que 
guardava armamento para 
dois detentos do Complexo 
Prisional de Aparecida de 
Goiânia e que fazem parte 
de uma facção criminosa. 
Várias armas de uso res-
trito e com alto poder de 
fogo foram apreendidas 
na ação, realizada tam-
bém em Aparecida. 

De acordo com as in-
vestigações, as armas 
podem ter sido usadas 
em pelo menos 50 ho-
micídios ordenados pelo 
grupo criminoso. “A fun-
ção desse suspeito pre-
so, além de guardar as 
armas, era alugá-las para 
outros criminosos para 
que os crimes fossem 
cometidos”, afirmou o 
delegado Fabrício Flávio 
Rodrigues, da Delegacia 
Estadual de Investigação 
de Homicídios (DIH). 

Segundo o delegado, 
uma das vítimas foi um 
jovem de 20 anos, morto 
por um dos membros da 
facção com a ajuda de um 
menor de idade. “Esse jo-
vem foi morto em outu-
bro do ano passado com 
seis tiros. A motivação foi 
dívida com tráfico de dro-
gas”, explicou o delegado.

Foram apreendidos um 
fuzil 556, uma espingarda 
calibre 12, quatro pistolas 
9 milímetros com kit raja-
da, três carregadores de 
fuzil, cinco carregadores 
prolongados, cinco car-
regadores simples, dois 
extensores de coronha, 
mais de 200 munições de 
diferentes calibres e mais 
de R$ 19 mil em dinheiro. 

A Polícia Civil também 
apurou que os homicídios 
eram motivados por dívi-
das com o tráfico de drogas 
e disputas por territórios 
entre facções. “O tráfico é 
a raiz para diversos outros 
crimes, principalmente os 
assassinatos. Estamos tra-
balhando de forma cada 
vez mais ostensiva na re-
pressão a esses grupos 
criminosos”, ressaltou o 
secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda.

Prédio do TRT de 
Goiânia é evacuado 
após alerta de incêndio

Sobe para 3 o número de mortos em 
desabamento de 2 prédios no Rio de Janeiro

O prédio do Fórum 
Trabalhista de Goiânia foi 
evacuado na manhã de 
ontem. Por sorte, tudo 
não passou de um alarme 
falso, que teria sido acio-
nado no sétimo andar.

De acordo com o 
Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), todos 

deixaram o edifício e es-
peraram do lado de fora 
até ser constatado que, de 
fato, não havia incêncio.

Depois da apuração, os 
servidores retornaram às 
atividades. As imagens das 
câmeras de segurança serão 
analisadas para saber o que 
causou o disparo do alarme. 

Subiu para três o nú-
mero de mortos no desa-
bamento de dois prédios 
na comunidade da Muze-
ma, na zona oeste do Rio. 
Foi confirmada no perío-
do da tarde desta sexta-
-feira, 12, a morte de Clau-
dio Rodrigues, de 41 anos, 
que foi retirado dos es-
combros de manhã cedo 
e levado para um hospital 
particular. Ele sofreu trau-
matismo craniano e teve 

quatro paradas cardíacas.
Os outros dois mortos são 

um homem e um menino, mas 
os nomes não foram divulga-

dos. Pelo menos dez pessoas fi-
caram feridas nos desabamen-
tos e estão sendo atendidas em 
três diferentes hospitais.
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“Eu não sei nem do que vocês 
estão falando”, diz Guedes 
sobre intervenção na Petrobras

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, suge-
riu nesta sexta-feira que 
não foi informado pelo 
presidente Jair Bolso-
naro sobre a decisão de 
impedir que a Petrobras 
reajustasse em 5,7% o 
preço do diesel.

Após participar de 
uma reunião no FMI (Fun-
do Monetário Internacio-
nal), em Washington, o 
ministro foi questionado 
13 vezes por jornalistas 
sobre sua possível partici-
pação na tomada de deci-
são do governo.

Inicialmente, disse que 
não sabia do que os re-
pórteres estavam falando 
e, em seguida, ao ser per-
guntado diretamente se 
não havia sido informado 
pelo presidente sobre a 
interferência nos preços 
do combustível, respon-
deu: “É uma inferência ra-
zoável, aparentemente”.

Guedes deu as decla-

rações caminhando apres-
sadamente do prédio onde 
fica o FMI até o que abriga 
o Banco Mundial, na capi-
tal americana.

Disse que havia passado 
o dia em reuniões e que, 
por isso, não tinha nenhu-
ma informação nem iria 
comentar o assunto.

Diante da insistência dos 
jornalistas, afirmou que ti-
nha um “silêncio ensurde-
cedor” para oferecer sobre 
o tema mas, após pouco 
mais de um minuto, resolveu 
dizer que a inferência da re-
pórter era razoável.

A companhia perdeu R$ 
32 bilhões em valor de mer-
cado após a intervenção e 
Bolsonaro convocou reunião 
de ministros e técnicos para 
discutir os preços da estatal.

Formado na Universidade 
de Chicago, notabilizada por 
sua tradição econômica libe-
ral, Guedes é a favor da po-
lítica de livre mercado, com 
menor intervenção possível.

Ministério Público Federal 
arquiva caso sobre auto
proclamação de José de Abreu

O MPF-RJ (Ministério 
Público Federal no 
Rio de Janeiro) pe-

diu arquivamento no caso 
sobre a autoproclamação do 
ator José de Abreu, 72, como 
Presidente da República.

A decisão é do procurador 
Rodrigo Ramos Poerson, feita 
a partir de uma representa-
ção criminal que o deputado 
federal Alexandre Frota (PSL-
-SP), 55, protocolou contra o 
ator, aliado histórico do PT.

Abreu se autoproclamou 
presidente no dia 26 de feve-
reiro enquanto ainda estava 
na Grécia, onde mora. O ato 
foi uma forma de protesto 
contra a decisão de vários 
países, inclusive o Brasil, 
de reconhecer Juan Guaidó 
como presidente da Vene-
zuela, em detrimento ao di-
tador venezuelano, Nicolás 
Maduro. “Acabei de me pro-
clamar presidente do Brasil. 
Quem me apoia? (…) Vamos 
exigir respeito à minha auto-
declarada Presidência como 

estão dando para o venezue-
lano. Por que ele tem e eu 
não?”, ironizou Abreu.

Dias depois, em 11 de 
março, Alexandre Frota en-
tregou uma representação 
criminal à Procuradoria Ge-
ral da República (PGR) ale-
gando “os diversos crimes 
cometidos [por Abreu] no 
aeroporto, em solo brasi-
leiro”. O ator reagiu na in-
ternet: “Fala, Alexandre! A 
prótese ainda funciona? O 
cérebro sei que nunca”. O 
deputado federal referia-se 
ao desembarque de José de 
Abreu no aeroporto interna-
cional do Galeão, no Rio, em 
8 de março, quando foi rece-
bido com festa por dezenas 
de pessoas sob gritos de “É o 
presidente”.

Na ocasião, José de Abreu 
tomou “posse” em paralelo 
ao mandato de Jair Bolsonaro 
(PSL-RJ) e leu um texto pro-
metendo defender a Consti-
tuição Federal de 1988 e as 
leis do país. A PGR enviou o 

caso para o MPF-RJ por ques-
tões de atribuição. O procu-
rador então arquivou o caso, 
que agora segue para a 8ª 
Vara Criminal Federal, tam-
bém no Rio. O MPF-RJ, no en-
tanto, não detalhou à Folha o 
entendimento do procurador 
Poerson para arquivar o caso.

Frota diz que tomou a 
iniciativa de entrar com a 
representação porque José 
de Abreu ocasionou danos 
à imagem do Brasil e a do 
presidente Jair Bolsonaro, 
desprezou instituições bra-
sileiras. “[Ele] importava ris-
cos à ordem e ao patrimônio 
público, conduta depois pa-
ralisada pelo representado. 
Sempre que as instituições 
e a ordem forem colocadas 
em risco, o deputado pedirá 
imediatas providências”, dis-
se, por meio de nota.

Em meio ao “mandato”, o 
ator também anunciou algu-
mas de suas primeiras medi-
das e o nome de futuros mi-
nistros. “Vou proibir o hino 

para menores de 18 anos”, 
disse, em alusão à polêmica 
envolvendo ao ex-ministro 
da Educação, Ricardo Vélez.

“Já temos Lula, Dilma, 
Amorim, Freixo, Boulos, 
Manuela, Maria do Rosá-
rio, Suplicy… Faltam alguns 
ministros. Como presidente 
alternativo, aceito alternati-
vas”, acrescentou.

Abreu foi além: disse 
que sua “administração” iria 
contar com a ex-vereadora 
Marielle Franco. “Minha pri-
meira dama será Marielle in 
memoriam”, escreveu.

À coluna de Mônica Ber-
gamo, no entanto, ele disse 
que havia cansado da histó-
ria. “Tentei montar um ‘sha-
dow-cabinet’ [gabinete som-
bra do governo]. Mas como 
fazer sombra para o nada?”, 
afirma. “Como comparar 
meu ministro da Educação, 
Fernando Haddad, com Ri-
cardo Vélez? Ou meu chan-
celer Celso Amorim com Er-
nesto Araújo?”.
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Brasil liderou as exportações da 
América Latina para Dubai em 2018
O Brasil continuou li-

derando e sendo o 
principal mercado 

da América Latina na expor-
tação de itens para Dubai 
em 2018. No ano passado, 
as importações de itens bra-
sileiros por Dubai atingiram 
US$ 1,4 bilhão. Já as expor-
tações dos Emirados Árabes 
para o Brasil, excluindo pe-
tróleo, superaram US$ 100 
milhões no ano passado.

Os dados são números ofi-
ciais divulgados pela Câmera 
de Comércio e Indústria de 
Dubai, às vésperas do Fórum 
Global de Negócios (GBF) 
América Latina, evento que foi 
realizado na Cidade do Pana-
má, de 9 a 10 de abril, e reuniu 
chefes de estado, legisladores 
e autoridades governamen-
tais, além de empresários re-
nomados da América Latina, 
do Caribe e do Golfo Árabe 
para exploração de novas vias 
de cooperação econômica.

Entre os palestrantes de 
alto nível que participaram 
do evento estão Alexandre 
Baule, sócio-fundador do 
BFAR, Augusto Lins, sócio-
-executivo da Stone Paga-

mentos, Cristina Junqueira, 
co-fundadora e VP de Bran-
ding e Desenvolvimento de 
Negócios do Nubank, e Wil-
son Poit, membro do Conse-
lho da Focus Energia.

Criada em 1965, a Câmara 
de Comércio e Indústria de 
Dubai é uma entidade pública 
sem fins lucrativos, cuja mis-
são é representar, apoiar e ze-
lar pelos interesses da comu-
nidade empresarial em Dubai 
através da criação de um am-
biente de negócios favorável, 
apoio ao desenvolvimento 
de empresas e promoção de 
Dubai como um centro de 
negócios internacional.

A Câmara de Dubai con-
ta com 10 escritórios de 
representação ao redor do 
mundo, incluindo três na 
América Latina (Argentina, 
Panamá e Brasil). Tais es-
critórios buscam identificar 
oportunidades de negócio 
em mercados promissores 
que ofereçam potencial para 
membros da câmara, ao 
mesmo tempo em que auxi-
liam empresas estrangeiras 
em busca de estabelecer sua 
presença em Dubai.
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Tricolor Esporte
O coelhinho da páscoa é presença 
confirmada no Flamboyant Shop-
ping neste fim de semana, hoje e 
amanhã, das 14 às 20h. O perso-
nagem fica disponível para fotos 
com os pequenos gratuitamente, 
que também podem aproveitar 
para participarem da oficina para 
crianças de 4 a 12 anos de idade 
Pequenos Grandes Chefs. 

O evento vai até dia 21 de abril 
e as crianças participantes terão 
à disposição ingredientes para 
preparar dois recheios para o seu 
ovo de colher: bolo de cenoura 
e palha italiana, onde a principal 
estrela será o chocolate. O valor 
para participar da oficina é de 
R$15,00 por criança e por oficina.

Esta semana uma missão da Unes-
co esteve em Goiás para conversar 
com autoridades e conhecer 
projetos e potencialidades. O 
Secretário de Estado de Cultura, 
Edival Lourenço, acompanhou 
uma comitiva à Cidade de Goiás.

O Estado de Goiás e a Unesco 
(Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) estão em diálogo aberto 
para firmar parcerias e convênios 
em áreas como Cultura, Turismo, 
Educação, Ciência e Tecnologia. 

Após dois meses em cartaz na 
galeria de arte do Lowbrow 
Lab Arte & Boteco, a exposição 
“Bailinho” chega ao fim hoje, 
com uma projeção de imagens 
captadas durante todo seu pro-
cesso experimental. Os vídeos 
serão exibidos das 22 horas às 
00h30 e a edição é assinada por 
Matheus de Godoy.

A missão da Unesco esteve com 
o governador Ronaldo Caiado e a 
primeira-dama Gracinha Caiado 
na quarta (10) em Goiânia. Na 
quinta (11), o secretário Edival 
Lourenço acompanhou técnicos 
à antiga capital goiana, Cidade de 
Goiás. Eles estiveram no Palácio 
Conde dos Arcos, Museu da Boa 
Morte, Casa de Cora, Museu das 
Bandeiras e Largo do Chafariz.

A consultora Rayanne Macedo 
e o empresário Hussein El Kadi, 
que participou do quadro The 
Wall, do programa Caldeirão do 
Hulk, trocam alianças na próxima 
segunda-feira, dia 15 de abril. 
A cerimônia acontece na Casa 
Benedita, no Setor Bela Vista.

O secretário Edival Lourenço e re-
presentantes da Unesco também 
se reuniram com representantes 
de setores culturais da Cidade de 
Goiás. Eles conversaram sobre 
reivindicações locais e projetos. Os 
produtores entregaram um docu-
mento com várias demandas para 
o Governo de Goiás e a Unesco. 
Uma das principais reivindicações 
é o apoio para que as atividades 
tenham mais visibilidade.

O casal de empresários Jaime 
Prezotto e Kamila Ferro faz 
festa hoje para a filha Maria An-
tonella, que completa 1 aninho, 
na churrascaria Nativas Grill.

A Monkey Goiânia promoverá 
hoje, o evento “Afrikaliente Samba”, 
que será comandado pela banda 
M’bandi e pelo DJ Bruno Caveira.

O saxofonista Tom Faria, anima o 
coquetel de inauguração da marca 
pernambucana Navy Way, que acon-
tece hoje, no Shopping Cerrado.

Durante o 41º Congresso 
Nacional de Administradoras de 
Consórcios(CONAC), que ocorreu 
em Gramado (RS) no fim de 
março, a Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios 
(ABAC) reconheceu dois cases 
do Sicredi com o Prêmio Abac 
Compartilhar. Foram eles, Foco no 
relacionamento, consorciado no 
centro do negócio” e o segundo 
lugar da categoria com Theo, o 
atendente virtual do Sicredi. O 
Sicredi também recebeu o troféu 
Ouro Participação Especial.

A advogada e musa do Tricolor Ana 
Carla Maia e o seu esposo, o médico 
Gilberto Clemente, preparam hoje o 
aniversário de 10 anos dos seus filhos 
gêmeos Luiz Eduardo e Paulo Ricardo, 
no Brinkaboom Premium. O São Paulo 
Futebol Clube será o tema da festa.

O personal trainer goiano Maurício 
Júnior participa nesta semana do 
Arnold Sports Festival South Ame-
rica que acontece no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo, ao lado 
do dono do Arnold Conference e 
CEO da BF Eventos, Brunno Falcão.

O ator Paulo Gustavo divide o palco com sua mãe Déa Lúcia, no espetáculo ‘Filho da Mãe’, 
hoje, às 21h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. A produção local é da Cia de Sucessos.

A assessora parlamentar Rosângela Pontes (ao centro) 
recebeu o título durante Homenagem das Mulheres de 
Negocios, na Câmara Municipal de Goiânia. Na foto, ela 
aparece ladeada por Ludmila Damatta e Dra. Cristina

ZONA FRANCA

O empresário Alcides Junior e 
sua amiga e anfitriã Karolina 
Freitas, marcaram presença 
na Festa Sunset no Restauran-
te Kabanas, no Flamboyant
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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
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------

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

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------

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

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
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JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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

VENDA
AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

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.
-------------------------------
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. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------

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

-------------------------------
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
-------------------------------
ARTA 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
-------------------------------
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Zizito foi o nome 
escolhido para mascote 
da Copa América 

Torcedores escolhe-
ram o nome do mascote 
da Copa América, através 
de votação pelo Face-
book e Twitter. Com 65% 
dos votos, o vencedor foi 
Zizito, em homenagem 
ao jogador Zizinho, maior 
artilheiro da Conmebol 
Copa América com 17 
gols, junto ao argentino 
Norberto Méndez.

O segundo lugar ficou 
com Capibi, que remete aos 
povos indígenas da América 
do Sul, com 35% dos votos.

Segundo a Conme-
bol, como em espanhol 
o sufixo ‘ito’ é designado 
para palavras no diminu-
tivo, foi assim que surgiu 

o nome Zizito, para batizar 
a capivara, símbolo da 46ª 
edição do torneio. “Para ex-
plicar aos mais jovens o que 
significou e a grandeza do Zi-
zinho na história do futebol, 
basta dizer que ele é o ídolo 
do Pelé”, diz Thiago Jannuzzi, 
gerente geral de competição 
do comitê organizador local 
da Conmebol Copa América 
Brasil 2019 em comunicado 
enviado à imprensa.

‘Star Wars IX: The 
Rise of Skywalker’ 
ganha 1º teaser

O primeiro teaser do 
nono episódio da 
saga Star Wars, The 

Rise of Skywalker, que tam-
bém teve seu nome revela-
do, foi divulgado nesta sex-
ta-feira, 12. “Toda geração 

tem uma lenda. A saga che-
ga ao fim”, anuncia o teaser, 
que também revela que a 
previsão de lançamento é 
para a época próxima ao 
Natal, em dezembro 2019.

O trecho escolhido foca na 

personagem Rey (Daisy Rid-
ley), mas outros nomes co-
nhecidos como Chewbacca, 
C3PO e até mesmo a princesa 
Lea, vivida por Carrie Fischer, 
morta em 2017, também 
aparecem em algumas cenas.

Reprodução

Votação 
foi realizada 
no Facebook 
e Twitter

Produção 
deve ser 
lançada em 
dezembro


