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Jovem é presa por forjar seu 
próprio sequestro ao vivo

A jovem que ficou sob a mira de um revólver e foi mantida refém durante um suposto sequestro em Rio Verde na 
última segunda-feira foi presa suspeita de forjar o próprio sequestro. A mulher foi detida no sábado (13) e, segundo

 a polícia, ela também é suspeita de tentar matar o homem apontado como suposto sequestrador. p3

Carro bate em 
poste e deixa

2 pessoas 
feridas em 
Goiânia p2

Janaína pede 
demissão de 
ministro p5

3 são mortos 
trocando tiros 
com a PM p5

Projeto Música no Campus, se
inicia com show de BaianaSystem
Marcando 10 do Projeto Música no Campus, a temporada 2019 
começa no dia 23 de abril com show da banda BaianaSystem. p8

Diário Do EstaDo

DePoiS De VáRiAS PiStAS, MADonnA 
revelou o nome do Seu novo diSco. p8

Madonna 
anuncia noMe 

do novo álbuM
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Três são mortos em troca de 
tiros com a PM no Tremendão

Uma perseguição po-
licial terminou com três 
suspeitos mortos durante 
confronto com policiais mi-
litares no Parque tremen-
dão, em Goiânia. de acordo 
com a polícia, o trio atirou 
contra os militares na noite 
de sábado, durante uma 
abordagem de rotina.

os suspeitos tentaram 
fugir, mas foram perse-
guidos pela equipe da 
Pm. Houve troca de ti-
ros. os suspeitos Gleike 
dos Santos, de 18 anos, 
Johnatha da Silveira, de 

21 anos, e o adolescen-
te Paullo Victor Santos, 
de 16 anos, não resisti-
ram aos ferimentos.

Segundo a polícia, to-
dos tinham antecedentes 
criminais. Gleike e Joh-
natha tinham passagens 
por roubo. o garoto de 
16 anos também já havia 
sido apreendido pela prá-
tica do mesmo crime. 

Durante a persegui-
ção, os policiais milita-
res bateram a viatura em 
um muro, mas nenhum 
militar ficou ferido. 
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Sobe para 9 total de mortos 
em desabamento no Rio
Com a retirada de 

mais dois corpos dos 
escombros, subiu 

para nove o número mortos 
no desabamento de dois 
prédios na comunidade da 
Muzema, na zona oeste do 
rio de Janeiro. na noite de 
sábado, os bombeiros reti-
raram o corpo de uma mu-
lher adulta e de uma crian-
ça do sexo masculino.

Ao todo, foram retiradas 
17 pessoas dos escombros, 
sendo sete já sem vida. 
outras duas pessoas que 
foram socorridas e hospi-
talizadas não resistiram aos 
ferimentos: um homem de 
41 anos e um adolescente 
de 12. os bombeiros traba-
lham hoje (14) com a esti-
mativa de que ainda há 15 
desaparecidos sob o que 
restou dos prédios.

o trabalho de salvamen-
to ocorre ininterruptamen-
te desde a tragédia, que 
ocorreu na manhã de sex-
ta-feira. mais de 100 bom-
beiros se revezam no salva-
mento, que conta com cães 
farejadores e um drone.

Construção é irregular
Peritos da Polícia Civil 

estiveram no local ontem 
para investigar o desaba-
mento. o caso foi registra-
do na 16ª Delegacia de Po-
lícia (Barra da Tijuca)

Construídos de forma 
irregular em uma área de 
encosta, os prédios vie-
ram abaixo depois de uma 
semana de chuva intensa 

no rio de Janeiro. Para 
hoje, o centro de opera-
ções da prefeitura do Rio 
prevê a possibilidade de 
mais chuva de moderada 

a forte na parte da tarde.
os prédios estavam in-

terditados pela prefeitura, 
que afirmou que a área é 
controlada por uma milícia, 

o que dificulta o trabalho 
de fiscalização. o município 
afirmou que três prédios no 
mesmo condomínio devem 
ser demolidos.

Agência Brasil

Fiocruz 
desenvolve 
teste para 
Zika mais 
barato 
e rápido

exames para identificar 
infecção pelo vírus da Zika 
em breve vão poder ser 
feitos em 20 minutos. Pes-
quisadores da Fundação 
oswaldo cruz (Fiocruz), em 
Pernambuco, desenvolve-
ram um método simples e 
40 vezes mais barato que o 
tradicional. A expectativa é 
que chegue aos postos de 
saúde antes do final do ano, 
beneficiando, principal-
mente, os municípios afas-
tados dos grandes centros, 
onde o resultado do teste 
de Zika pode demorar até 
15 dias. As informações 
são de um dos criadores 
da técnica, o pesquisador 
da unidade Jefferson ri-
beiro. As informações são 
da Agência Brasil.

“tendo em vista que 
a técnica atual (Pcr) é 
extremamente cara e o 
Brasil tem poucos labora-
tórios de referência que 
podem realizar o diag-
nóstico de Zika -até um 
tempo atrás eram apenas 
cinco, inclusive a Fiocruz 
de Pernambuco-, uma ci-
dade pequena, no interior 
do estado, acaba prejudi-
cada. A amostra precisa 
sair do interior, ir para a 
capital, para ser processa-
da, enfim, se pensarmos 
nesses municípios, o re-
sultado pode demorar 15 
dias”, destaca ribeiro.

outra vantagem do 
novo teste é que pode ser 
feito por qualquer pessoa 
nos postos de saúde, não 
exige treinamento comple-
xo. com um kit rápido, bas-
ta coletar amostras de sali-
va ou urina, misturar com 
reagentes fornecidos em 
um pequeno tubo plástico 
e depois aquecer em ba-
nho maria. vinte minutos 
depois, se a cor da mistu-
ra se tornar amarela, está 
confirmado o diagnóstico 
de Zika, se ficar laranja, 
o resultado é negativo. 
Hoje, o teste Pcr (reação 
em da polimerase), com 
reagentes importados, é 
feito com material genéti-
co retirado das amostras, 
o que demora mais.

Carro bate em poste e deixa 
duas pessoas feridas em Goiânia

duas pessoas ficaram fe-
ridas depois que o carro que 
elas estavam bateu em um 
poste no Setor negrão de 
Lima, em Goiânia, na ma-
nhã de ontem. de acordo 
com o corpo de Bombeiros, 
acionado para a ocorrência, 
o acidente aconteuce por 
volta das 7 horas. uma das 
vítimas foi transportada 
para o Hospital de urgên-
cias de Goiânia (Hugo) com 
suspeita de traumatismo 
cranioencefálico. A outrs 
pessoas ferida sofreu esco-
reações leves e não quis ser 
levada ao hospital.

Reprodução
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Jovem é presa suspeita de forjar 
próprio sequestro em Rio Verde
A jovem que ficou 

sob a mira de um 
revólver e foi man-

tida refém durante um 
suposto sequestro em Rio 
Verde na última segunda-
-feira (8) foi presa suspeita 
de forjar o próprio seques-
tro. A mulher foi detida no 
sábado (13) e, segundo 
a polícia, ela também é 
suspeita de tentar matar 
o homem apontado como 
suposto sequestrador. 

toda a ação envolven-
do o suposto sequestro foi 
transmitida ao vivo pelo Fa-
cebook. nas imagens, o ho-
mem aparece com rosto des-
coberto, prendendo a vítima 
pelo pescoço e apontando a 
arma para ela. Algumas pes-
soas chegam a interagir na 
transmissão, pedindo que o 
homem deixasse a jovem. 

Diante da situação, a Po-
lícia Militar foi acionada e 
tentou negociar a liberdade 
da jovem. na ocorrência, a 
PM informou que a mãe do 
criminoso e uma advogada 
foram até o local para tentar 
convencê-lo a se render. 

Segundo a PM, durante o 
momento em que o homem 
se renderia houve um dispa-

ro de arma de fogo dentro da 
casa. A informação é de que 
a vítima estaria com a arma e 
teria disparado contra o assal-
tante, que foi ferido no rosto. 

inicialmente, tudo indica-

va que o disparo teria sido 
feito de forma acidental pela 
suposta vítima. no entanto, a 
Polícia Civil não descarta que 
a jovem tenha tentado matar 
o suposto sequestrador.  

responspável pelas inves-
tigações, o delegado danilo 
Fabiano oliveira suspeitou 
do falso sequestro após de-
poimento do rapaz que foi 
baleado no rosto. depois 

disso, solicitou a prisão da 
jovem por suspeita de falsa 
comunicação envolvendo se-
questro e por crime de ten-
tativa de homicídio. o caso 
continua sendo investigado.

Reprodução

Cinco pessoas 
ficam feridas 
em acidente 
na BR-153, 
perto de 
Jaraguá

5 pessoas são presas 
suspeitas de roubo e 
desmanche de veículos

cinco pessoas ficaram 
feridas após um capota-
mento na Br-153, perto 
de Jaraguá. o acidente 
aconteceu na tarde de 
sábado após uma ca-
minhonete S-10 sair da 
pista. de acordo com 
testemunhas, o veícu-
lo capotou várias vezes 
e parou com as quatro 
rodas para cima. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, acio-
nado para socorrer os 
feridos, as cinco vítimas 
receberam os primei-
ros atendimentos ainda 
no local do acidente. 
Depois, quatro pesso-
as foram levadas para 
o Hospital estadual de 
Jaraguá com o apoio de 
uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de urgências (Samu).

Cinco pessoas foram 
presas, na manhã de on-
tem, suspeitas de com-
porem uma organização 
criminosa que rouba, 
adulterou e desmanchou 
pelo menos 15 caminho-
netes e camionetas. As 
prisões ocorreram por 
militares do Comando 
de operações de Divisas 
(cod) no residencial Ká-
tia, em Goiânia.

Segundo o capitão Cas-
tanheiras, do cod, o gru-
po estava no galpão onde 
ocorrem os procedimen-
tos dos desmanches e 
adulterações. os veículos 
eram roubados nos mu-
nicípios mato-grossenses 
de Barra do Garças e Pri-
mavera do leste. Poste-
riormente, eram trazidos 
a Goiânia com um mo-
derno processo para a 
mudança de módulo do 
veículos. “As peças eram 
negociadas para serem 
comercializadas na região 

da vila canaã”, destaca.
castanheiras conta 

que, no local, foram apre-
endidos sete veículos, 
entre montados e peças. 
A estimativa da polícia 
é de que a organização 
criminosa desmanchava 
cinco carros por semana. 
“As diligencias continu-
am pois acreditamos que 
mais pessoas integram 
essa organização. Princi-
palmente ao sabermos 
que os veículos vinham 
de mato Grosso”, conta.

Todos os quatro ho-
mens e a mulher detida 
já possuem passagens 
por receptação e adul-
teração de veículos. os 
detidos foram encami-
nhados para a central 
de Flagrantes. A Polícia 
Civil do Mato Grosso 
(PcmT) e a Polícia civil 
de Goiás (PcGo) estão 
solicitando os respecti-
vos mandados de prisão 
para os conduzidos.

Caso foi 
transmitido 
ao vivo pelo 
Facebook
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Bomba da 2ª Guerra 
Mundial é detonada no 
rio Meno, em Frankfurt

Peritos detonaram 
ontem, nas águas do rio 
meno, em Frankfurt, na 
Alemanha, uma bomba 
americana de 250 quilos 
da 2ª Guerra Mundial, 
detectada na última terça-
-feira, 8, durante exer-
cícios de mergulho dos 
bombeiros. A explosão 
originou uma enorme cor-
tina de água de mais de 30 
metros de altura, além de 
um estrondo, segundo ve-
ículos de imprensa locais.

inicialmente, os peri-
tos previam neutralizar o 

artefato de baixo d’água 
com uma carga explosi-
va, mas a bomba acabou 
explodindo, possibilidade 
para a qual os especialis-
tas estavam preparados.

Para a detonação, a 
bomba, que continha 120 
quilos de material explo-
sivo, foi levada do local 
onde foi encontrada, perto 
de Alte Brücke, e submer-
sa em águas mais profun-
das. A detonação obrigou 
a evacuação de cerca de 
600 pessoas da área por 
razões de segurança.

Reprodução

Papa pede a jovens que 
deixem o vício do celular
Durante discurso para 

estudantes do institu-
to público ennio Qui-

rino visconti, escola secundá-
ria clássica de roma, o papa 
Francisco pediu aos jovens, 
neste sábado, no vaticano, 
que se “libertem da depen-
dência” do telefone celular, 
que é “como uma droga.”

“Libertai-vos da depen-
dência do celular! Por favor!”, 
clamou Francisco. ele expli-
cou “que os telefones celula-
res são um grande progresso 
de grande ajuda, e é preciso 
usá-los, mas quem se trans-
forma em escravo do telefo-
ne perde a sua liberdade”.

o papa lembrou que “o te-
lefone celular é uma droga” 
que “pode reduzir a comuni-
cação a simples contatos”.

“A vida é comunicar e não 
somente simples contatos”, 
disse Francisco, que também 
pediu aos estudantes que lu-
tem contra o assédio escolar, 
que é como “uma guerra”, e 
confessou que lhe dói saber 
que, em muitos colégios, 
existe este fenômeno.

Por ocasião da visita da 
escola ao vaticano, o pontífi-
ce aludiu a um ensinamento 

de Santo Agostinho, doutor 
da igreja católica, em latim: 
“in interiore homine habitat 
veritas” – “A verdade vive 
no interior do homem”.

 
Inclusão e diversidade
A escola deve educar em 

prol da inclusão, do respeito 
à diversidade e da coopera-
ção, sublinhou o papa. nesse 
contexto, o pontífice disse aos 
estudantes que não tenham 
medo “das diversidades” e 

lembrou que “o diálogo entre 
as diferentes culturas enrique-
ce um país, enriquece a pátria, 
e nos faz olhar para uma terra 
de todos e não só para alguns”.

outro dos conselhos do 
papa aos meninos e meni-
nas do instituto romano foi 
que “na vida afetiva são ne-
cessárias duas dimensões: o 
pudor e a fidelidade”.

Francisco recomendou 
“amar com pudor e não des-
caradamente, e ser fiel”, e 

acrescentou que “o amor não 
é um jogo e é a coisa mais 
bela que deus nos doou”.

Além disso, o papa aconse-
lhou os estudantes a “nunca dei-
xar de sonhar grande e desejar 
um mundo melhor para todos”.

 o Liceu ennio Quirinio 
visconti foi fundado em 
1871, um ano após o fim do 
estado Pontifício, na sede do 
antigo “collegio romano”, 
no coração do centro histó-
rico da cidade eterna.

Fotos: Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Lançamento

Lançamento 2
Páscoa 2

Páscoa

Curso
Páscoa 3

Curso 2
Turnê

Olfato

Formatura Açaí
Mauricio e eduardo lançam na 
próxima quarta-feira o DVD 
“rolezinho light”, na Soho, em 
Goiânia. A noite contará com a 
participação de Gabriel & Ra-
fael e eddy & Bruno. durante a 
noite a dupla anfitriã irá cantar 
seus maiores sucessos, além 
das músicas novas. 

o novo trabalho foi grava-
do em Goiânia, conta com 
12 faixas, com produção de 
Thiago carvalho. As músicas 
de “rolezinho light” contou 
com as vozes de israel novaes, 
Zé neto & Cristiano, Rodolfo, 
cleber & cauan e dguedz.

Para compartilhar a mensagem, 
mari Tolentino convidou a digital 
influencer rafa Kalimann para ser 
embaixadora e parte das vendas 
serão revertidas para a onG 
missão África, que já conta com o 
engajamento da influenciadora.

nesta Páscoa, a chef chocolatier 
mari Tolentino desenvolveu um 
novo conceito de ovo, que tem a 
finalidade de resgatar o verdadeiro 
sentido da data. o ‘renovo’ traz 
em seu interior, uma mensagem 
de renovação escrita em um 
pergaminho, além de uma joia de-
senhada pela designer de Surama 
Bittencourt. A composição é de 
ruby, a quarta geração de chocola-
te no mercado de confeitaria. 

Um curso sobre a metodologia 
terapêutica Homeostase Quân-
tica informacional (HQi) será 
realizado pelo terapeuta paulis-
ta Carlos Ceccato das 08 às 18 
horas, neste sábado e domingo 
(13 e 14), no edifício new Busi-
ness Style, em Goiânia.

devido a última tragédia que 
devastou moçambique, maláui 
e Zimbábue, e deixou mais de 
três milhões desabrigados pelo 
ciclone idai, a chef mariana sentiu 
que o produto traz um conceito 
que casa perfeitamente com o 
momento que o povo africano 
está passando: o recomeço.

no curso, serão abordados 
aspectos da saúde emocional, 
mental e física, tanto no âmbito 
pessoal quanto no organi-
zacional, por meio da Física 
Quântica informacional. mais 
informações: (62) 99223-5995.

Com quase 50 anos de carreira, 
o cantor e compositor Benito di 
Paula dá adeus aos palcos com a 
turnê “Fim de Papo”. em Goiânia, 
o show será realizado no próximo 
dia 14 de junho, semana do dia 
dos namorados, às 21h no Teatro 
rio vermelho. durante a apresen-
tação terá a participação especial 
do filho, rodrigo vellozo.

As arquitetas e empresárias 
eliane martins e Sheila de 
Podestá estão em milão, vi-
sitando o Salão internacional 
do móvel (isalone).

A artista plástica rossana Jardim 
ministra amanhã uma oficina de 
pintura para pacientes do Hospi-
tal de urgências de Goiânia.

O empresário e escritor 
Carlos Wizard vem a Goiânia 
amanhã para participar de 
encontro beneficente no K 
Hotel, no Jardim Goiás.

criada para mulheres indepen-
dentes, autênticas e sonhadoras 
que se entregam sem medo a 
amores cheios de surpresas, 
Floratta Red, nova fragrância fe-
minina de o Boticário, tem por 
objetivo criar uma experiência 
olfativa de impacto. A inspira-
ção veio da visita aos pomares 
de maçã na região de Vermont 
nos estados Unidos que possui 
uma paisagem sensorial de cor, 
sabor, perfumes e tons equili-
brando a delicadeza da flor e a 
doçura e acidez da maça, fruta 
símbolo do desejo.

mais de 30 adolescentes que 
cumprem medidas socioeduca-
tivas de internação no case de 
Anápolis receberão certificados 
de conclusão de cursos de capa-
citação realizados no primeiro 
trimestre de 2019.

A rede Fast Açaí, presente em 
12 estados e no Distrito Federal, 
acaba de inaugurar mais uma 
unidade em Goiânia. o novo 
quiosque da marca fica no Posto 
Halley, localizado na Avenida T-9, 
no Jardim América.

A empresária Isabel Coelho recebeu 
convidados durante coquetel de 
inauguração da Belfiore Garden Center Ciça Carvello prestigiou o evento

O artista plástico Selvo Afonso e o cabeleireiro 
Eder Bueno também estavam no coquetel

ZONA FRANCA

Britz Lopes ajudou a 
receber os convidados

Reprodução
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Bolsonaro confirma 
convocação de mil 
policiais federais

o presidente Jair Bol-
sonaro confirmou ontem 
a convocação de mais 
de mil policiais federais 
aprovados em concurso 
público no ano passado.

A medida havia sido 
anunciada na última 
quinta-feira pelo ministro 
da casa civil, onyx lo-
renzoni, como parte das 
ações dos primeiros 100 
dias de governo. 

Junto com o pacote 
anticrime, proposto pelo 
ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio 
moro, e que está em 
tramitação no Congresso 
nacional, a nomeação do 
novo efetivo para a Polí-
cia Federal faz parte do 
plano para combater o 
crime organizado e a cor-
rupção no país.

 
Corrupção
“o objetivo é compor 

gradativamente o qua-
dro de inteligência, como 
no trabalho da lava-Jato 
(combate à corrupção) 
e outros serviços de se-

gurança nacional dentro do 
orçamento possível destes 
primeiros 100 dias de man-
dato”, escreveu Bolsonaro 
em sua conta no Twitter.

o concurso previa a con-
tratação de 500 pessoas, com 
nível superior de escolarida-
de, para as cinco carreiras po-
liciais: 150 para delegado; 60 
para perito criminal federal; 
80 para escrivão; 30 para pa-
piloscopista e 180 para agen-
te de polícia federal.

os aprovados estão em 
fase de convocação para a úl-
tima etapa do concurso, que é 
o curso na Academia nacional 
de Polícia. A formação dura 
aproximadamente cinco me-
ses e tem caráter eliminatório.

Janaína Paschoal 
pede demissão de 
ministro do Turismo

A deputada estadual Ja-
naína Paschoal (PSl/
SP) pediu neste sábado, 

em sua conta no Twitter, a de-
missão do ministro do turismo 
marcelo Álvaro Antônio. o pe-
dido ocorre após a deputada 
federal Alê Silva (PSl-mG) ter 
solicitado proteção policial ale-
gando ter recebido ameaças do 

ministro, segundo reportagem 
do jornal Folha de São Paulo.

“todo meu apoio à Depu-
tada Federal Alê Silva. e ago-
ra, Presidente? o Ministro 
do Turismo fica? A deputada 
Federal eleita também esta-
ria mentindo? exijo a demis-
são do Ministro! não tem 
que esperar conclusão de 

inquérito nenhum!”, disse.
A ameaça de morte à de-

putada Alê Silva teria ocorrido 
em uma reunião do minis-
tro com correligionários em 
março, em Belo Horizonte. A 
parlamentar prestou depoi-
mento espontâneo na última 
quarta-feira à Polícia Federal 
relatando esquema de candi-

daturas de laranjas no PSL, co-
mandado por Álvaro Antônio. 
ela deve prestar depoimento 
nas próximas semanas.

Segundo Janaína, o afas-
tamento do ministro não im-
plicaria atribuição de culpa, 
“apenas um sinal de que o 
presidente se importa com 
as mulheres de seu partido”.

Reprodução

Concurso 
público foi 
realizado 
no ano 
passado



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

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

-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. 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 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
-------------------------------

-------------------------------
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 – 
-------------------------------
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
-------------------------------
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Projeto Música no Campus 
começa no dia 23 de abril 
com show de BaianaSystem

Marcando dez anos 
do Projeto Música no 
Campus, a temporada 
2019 começa no dia 23 
de abril com show da 
banda BaianaSystem, 
que vai subir ao palco 
do Centro de Cultura e 
eventos Professor Ricar-
do Freua Bufáiçal, no 
Campus Samambaia da 
Universidade Federal de 
Goiás (uFG), a partir das 
20h30. outros três even-
tos estão previstos para 
4 de junho, 17 de setem-
bro e 17 de dezembro. 

Primeira atração, a 
banda BaianaSystem 
traz seu novo álbum “o 
futuro não demora” ao 
palco de Goiânia. o gru-
po é inovador e possui 
um conceito próprio de 
música chamada sound 
system jamaicano, com 
a guitarra baiana tran-
sitando entre os ritmos 

samba-reggae, ijexá e ska.
os ingressos estão à 

venda na Livraria UFG 
(Faculdade de educação), 
café das letras (câmpus 
Samambaia) e república 
da Saúde por r$ 30 (intei-
ra) e r$ 15 (meia). Pagam 
meia estudantes, técnicos-
-administrativos da UFG, 
clientes Unimed, professo-
res e professoras da UFG e 
da rede pública de ensino.

Madonna anuncia 
nome do novo álbum

Depois de várias pis-
tas em suas redes 
sociais nos últimos 

meses, Madonna revelou o 
nome do seu novo disco na 
tarde de hoje. Seu décimo 
quarto álbum de estúdio se 
chamará “madame X”.

nele, a rainha da pop irá 
assumir várias personalida-
des. nas imagens do vídeo 
publicado, há takes da canto-
ra em Lisboa, onde ela vive 
atualmente, a artista apare-
ce tanto loira quanto more-
na explicando o lançamento.

“decidi chamar meu ál-
bum de madame X. uma 
agente secreta viajando 
ao redor do mundo, tro-
cando sua identidade, 
lutando por liberdade, 
trazendo luz a lugares 
sombrios. ela é uma pro-

fessora de dança, uma 
professora, uma chefe de 
estado, uma governanta, 
uma prisioneira, uma es-
tudante, uma professora, 
uma freira, uma cantora de 
cabaret, uma santa e uma 
prostituta”, disse ela.

Reprodução

Clientes 
Unimed 
Goiânia 
pagam 
meia

entrada


