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Professor é morto por 
aluno dentro de escola
Um professor foi morto a tiros na tarde de ontem no Colégio Estadual Céu Azul, no município de Valparaíso, no entorno 
do Distrito Federal. O suspeito, de acordo com a Polícia Civil (PC), foi um aluno que teria discutido com ele durante a aula. p2

Brasil perdeu 
873 mil postos 
e desemprego  
sobe para 12,7%

p3

Pastor é preso 
por estuprar 
criança p2

Aparecida 
comemora 
97 anos p2

Lucro da Gol cai 83,7% e soma
R$ 35,2 milhões no 1º trimestre
A Gol encerrou o primeiro trimestre de 2019 com lucro 
líquido de R$ 35,2 milhões, com retração de 83,7%. p3
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sAMbistA Beth Carvalho 
mORRE AOs 72 AnOs p8

O samba 
perde sua 
madrinha
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Aparecida comemora 97 anos 
com extensa programação
Aparecida de Goiânia 

é uma das mais im-
portantes do país e 

completará 97 anos de his-
tória no dia 11 de maio. A 
cidade comemora neste mês 
de maio uma intensa pro-
gramação em virtude do seu 
aniversário. As festividades 
e ações terão início nesta 
quarta-feira, 1º com a tradi-
cional festa do trabalhador. 
Entre os dias 08 e 12 de maio 
será realizada a 9ª edição do 
Aparecida é show com a pre-
sença de artistas locais e na-
cionais com entrada gratuita 
para que todos possam par-
ticipar dos festejos.

E no dia 11 de maio, data 
do aniversário de Aparecida, 
será realizado o desfile cívico 
municipal, com os parabéns 
sendo cantado com um bolo 
de 97 metros, que será dis-
tribuído para a população 
presente. As comemorações 
terão início às 8h, na Avenida 
Independência, no Parque da 
Família, setor Village Garave-
lo. O bolo de 97 metros é per-
sonalizado com imagens da 
cidade. A festa contará com a 
presença do prefeito Gustavo 
mendanha, deputados fede-
rais e estaduais, secretários 
municipais, vereadores e ou-
tras autoridades do Estado.

O aniversário da cida-
de se deve a história de fé, 
devoção e tradição do seu 
antigo povoado. segundo re-
latos históricos, a fundação 
de Aparecida foi realizada 
no dia 11 de maio de 1922, 
quando uma cruz de aroeira 

foi erguida por missionários 
católicos no Centro da Praça 
matriz. no local, a comu-
nidade religiosa celebrou 
a primeira missa e depois 
construiu a Paróquia santu-
ário nossa senhora de Apa-
recida, que foi rota histórica 
dos missionários que reali-
zavam a evangelização dos 
povos na época.

Com população atual de 
cerca de 600 mil habitantes, 
que forma o segundo municí-
pio de Goiás, os apareciden-
ses de nascimento e quem 
escolheu a cidade para viver, 
presencia a experiência de 
um desenvolvimento social 
e econômico vertiginoso. 

Isso porque a qualidade de 
vida e o desenvolvimento 
econômico em ascensão, 
mesmo em tempos de crise, 
são conquistas do investi-
mento continuado da admi-
nistração pública municipal. 
A cidade, que possui mais de 
46 mil CnPJs ativos, tornou-
-se altamente atrativa para 
investidores e empresários 
de diversos setores.

Essa atração resultou em 
um significativo crescimen-
to do mercado imobiliário e 
logístico de Aparecida. Para 
o prefeito Gustavo menda-
nha, o município se destaca 
em Goiás em várias frentes 
e áreas. “Aparecida é refe-

rência em desenvolvimento 
econômico, em qualidade 
de vida, geração de empre-
go, valorização da cultura e 
saúde pública. nossa cidade 
cresceu. Deixamos de ser a 
cidade problema e passa-
mos a ser uma das principais 
locomotivas de desenvolvi-
mento do Estado”, afirmou.

aparecida é Show - De 08 
a 12 de maio será realizada a 
tradicional festa de shows e 
rodeio no Centro de Cultura 
e Lazer José Barroso. O Apa-
recida é show terá entrada 
franca todos os dias. O local 
será palco de atrações musi-
cais que este ano incluem ar-
tistas nacionais como Isado-

ra Pompeo e Casa Whorship 
(dia 08), Gustavo Lima (dia 
09), naiara Azevedo (dia 10) 
Gabriel Diniz (dia 11), e Leo 
magalhães no domingo (12) 
Dia das mães. As competi-
ções do tradicional rodeio 
começam às 21h nos dias 
09 a 12. E a partir das 23h30 
têm início os shows com 
artistas nacionais no palco 
principal da festa.

Canta aparecida - Os 
artistas regionais também 
terão seu espaço. Os canto-
res, escolhidos por meio do 
Concurso Canta Aparecida, 
se apresentarão no palco 
da Cultura, no Aparecida é 
show, a partir das 20h.

Claudivino Antunes

Professor 
é morto por 
aluno dentro 
de escola em 
Valparaíso

Um professor foi mor-
to a tiros na tarde de on-
tem no Colégio Estadual 
Céu Azul, no município 
de Valparaíso, no entor-
no do Distrito Federal. O 
suspeito, de acordo com 
a Polícia Civil (PC), foi um 
aluno que teria discutido 
com ele durante a aula.

A PC informou que o 
crime aconteceu por volta 
das 15 horas. A vítima foi 
identificada como Júlio Cé-
sar barroso de sousa, de 41 
anos. Além de professor, 
ele também era coordena-
dor da instituição. O sAmU 
e o Corpo de Bombeiros 
chegaram a ser acionados, 
mas ele não resistiu.

De acordo com um 
estudante que não quis 
se identificar, o motivo 
da briga entre os dois foi 
a expulsão do suspeito. 
“Ele era aluno e foi expul-
so do colégio. Ele chegou 
a ameaçar o professor an-
tes de matá-lo”, disse.

Outra aluna disse que 
os presentes ficaram as-
sustados porque, no mo-
mento do crime, muitas 
pessoas transitavam pelo 
colégio. “Todo mundo 
começou a correr e ten-
tar se esconder. não sa-
bíamos se ele iria atirar 
em mais alguém. Foi um 
momento muito tenso e 
triste”, afirmou.

Uma professora, que 
também não se identi-
ficou, disse estar com 
muito medo e deu mais 
detalhes do fato. “Eu não 
tenho coragem de sair 
daqui agora. sei que no 
primeiro horário esse alu-
no ameaçou uma profes-
sora e por isso foi retirado 
de sala. O professor, que 
também é coordenador, 
resolveu expulsar o me-
nino devido à gravidade 
das ameaças e disse que 
se ele voltasse, chamaria 
a polícia. Então ele foi 
para casa e depois vol-
tou”, lamenta a servidora.

Testemunhas informa-
ram à polícia que o sus-
peito, menor de idade, foi 
até a sala dos professo-
res, efetuou três disparos 
e fugiu. Ele já foi identifi-
cado, mas está foragido.

PRF encontra 10 kg de maconha 
após condutor partir em fuga

Pastor é preso por estuprar criança 
de 10 anos em Cidade Ocidental

na noite da última segun-
da-feira, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
cerca de 10 quilos de maco-
nha na BR-060, em Alexânia, 
município a 120 quilômetros 
de Goiânia. A substância foi 
apreendida enquanto os 
policiais realizavam fiscaliza-
ções na praça do pedágio. O 
motorista conseguiu fugir.

De acordo com a PRF, o 
condutor de um Renault/
Clio reduziu a velocidade ao 

se deparar com a fiscalização 
e retornou pela contra-mão. 
Após alguns quilômetros de 
perseguição, o home desceu 
do carro e fugiu para uma 
mata ao lado da rodovia. O 
homem não foi encontrado.

no veículo estavam 
uma mochila com 15 ta-
bletes, aproximadamente 
10 quilos de maconha, um 
celular e os documentos 
pessoais, provavelmente o 
condutor do veículo. 

A Polícia Civil de Cidade 
Ocidental prendeu, nesta 
terça-feira (30/4), um pas-
tor suspeito de estuprar 
uma criança de 10 anos 
na cidade. segundo apu-
rado, J. A. A. B. era pastor 
da igreja frequentada pela 
mãe da vítima e confessou 
o crime. A prisão faz parte 
da Operação Anjo mau. 

 “Aproveitando-se das 
dificuldades econômicas 
enfrentadas pela mãe 

da menor, o investigado ga-
nhou a amizade e confiança 
da família. O pastor oferecia 
ajuda financeira, muitas ve-
zes angariada junto a outros 
fiéis”, informou a polícia. 

De acordo com as inves-
tigações, a mãe da vítima 
trabalhava como diarista em 
Brasília e não tinha com quem 
deixar seus filhos durante o 
horário de trabalho. Diante 
disso, J. A. A. B. teria a con-
vencido de fazer uma cópia da 

chave da casa para permitir 
que ele frequentasse o local 
nos períodos em que a mãe 
se ausentava, sob o pretexto 
de “cuidar ” das crianças. Po-
rém, segundo a polícia, nos 
períodos de ausência da mãe 
da vítima, o autor aproveitava 
para praticar os estupros.

A mãe da criança suspei-
tou dos estupros sofridos 
pela filha por conta do ciú-
me excessivo apresentado 
pelo investigado em relação 
à menor e, de imediato, pro-
curou a unidade policial para 
relatar o ocorrido. A criança 
contou à polícia que era es-
tuprada pelo autor há anos.
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Lucro da Gol cai 83,7% e soma 
R$ 35,2 milhões no 1º trimestre

A Gol encerrou o pri-
meiro trimestre de 2019 
com lucro líquido de R$ 
35,2 milhões, com retração 
de 83,7% ante os R$ 215,6 
milhões informados um 
ano antes, no critério antes 
da participação minoritária 
da smiles. se consideran-
do o critério depois da 
participação minoritária, a 
empresa reportou prejuízo 
líquido de R$ 32,3 milhões, 
ante lucro de R$ 142,3 mi-
lhões um ano antes.

Entre os principais fa-
tores que tiveram impacto 
nos resultados do perío-
do, a empresa cita em seu 
informe de resultados a 
variação cambial e mone-
tária negativa de R$ 90,7 
milhões. Um ano antes, 
essa variação foi negativa 
em R$ 40,2 milhões. Im-
portante observar que o 
valores do primeiro trimes-
tre de 2018 foram reapre-
sentados de acordo com 
o IFRs 16, não auditados. 
O Ebitda (excluindo as 
despesas não recorrentes) 
cresceu 15,5% no compa-
rativo anual, somando R$ 
951,8 milhões.

A margem Ebitda foi 
de 29,6%, 1,9 p.p. supe-
rior a informada um ano 
antes. O impacto do au-
mento de 0,76 centavos 
no RAsK (receita opera-
cional dividida pelo total 
de assentos-quilômetro 
oferecidos) e de 0,91 cen-
tavos no custo operacio-
nal por assento disponí-
vel por quilômetro (CAsK) 
ex-depreciação resultou 
em Ebitda por assento-qui-
lômetro disponível de 7,30 
centavos no trimestre, au-
mento de 0,67 centavos no 
comparativo anual.

nos comentários que 

acompanham o balanço, a 
aérea ressalta que atingiu o 
11º trimestre consecutivo de 
resultado operacional positivo 
em razão do forte controle de 
custos e gestão da capacidade 
e yield, mesmo diante do au-
mento de 16,2% do câmbio 
médio e o aumento de 9,3% 
no preço de querosene de 
aviação. O lucro operacional 
(Ebit), excluindo as despesas 
não recorrentes, foi de R$ 
546,2 milhões, 1,3% superior 
em comparação ao mesmo 
período de 2018.

A margem operacional do 
primeiro trimestre foi 17%, 
em queda de 1,2 p.p. em re-
lação ao primeiro trimestre 
do ano passado. Em uma base 
por assento-quilômetro dispo-
nível, o EBIT (excluindo as des-
pesas não recorrentes) foi de 
4,19 centavos no primeiro tri-
mestre, em comparação aos 
4,34 centavos reportado em 
igual período do ano anterior.

Como já anunciado, a pro-
jeção da Gol para margem 
Ebit e margem Ebitda em 
2019 é da ordem de 18% e 
28%, respectivamente. A re-
ceita líquida da Gol registrou 
expansão de 8,3% no primei-
ro trimestre de 2019 ante o 
informado um ano antes, so-
mando R$ 3,2 bilhões.

O resultado, segundo a 
empresa, se deve principal-
mente ao aumento de recei-
ta de passageiros no mercado 
doméstico e com franquia e 
excesso de bagagem na com-
paração com igual período no 
ano passado, com aumento 
dos RPK em 6,4% para 10,625 
milhões no período que vai 
de janeiro a março. As re-
ceitas com transporte de 
cargas e outros represen-
taram R$ 177,3 milhões no 
período, aumento de 7,2% 
em comparação anual.

Brasil perdeu 873 mil 
postos e desemprego 
sobe para 12,7%

O País perdeu 873 mil 
de novos postos de 
trabalho em ape-

nas um trimestre, enquanto 
1,235 milhão de pessoas se 
somaram ao contingente de 
desempregados. Os dados 
são da Pesquisa nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
e foram divulgados nesta 
terça-feira (30/4), pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A taxa de desempre-

go passou de 11,6% em 
dezembro de 2018 para 
12,7% em março de 2019. 
no trimestre até março de 
2018, a taxa havia sido de 
13,1%. A alta na taxa de 
desocupação no período 
só não foi mais elevada 
porque houve aumento da 
população inativa. A po-
pulação inativa totalizou 
65,250 milhões no trimes-
tre encerrado em março de 
2019, 117 mil a mais que 
no trimestre anterior.

13,387 milhões
O País tinha 13,387 mi-

lhões de pessoas em busca de 
emprego no trimestre encer-
rado em março deste ano, se-
gundo o IBGE. Há menos 248 
mil desempregados em rela-
ção a um ano antes, o equi-
valente a um recuo de 1,8%. 
O total de ocupados cresceu 
1,8% no período de um ano, o 
equivalente à criação de 1,591 
milhão de postos de trabalho. 
O contingente de inativos 
avançou 1,0%, 649 mil pesso-

as a mais nessa condição.
A população desalentada 

alcançou o recorde de 4,843 
milhões de brasileiros no tri-
mestre até março. O nível da 
ocupação, que mede o por-
centual de pessoas ocupadas 
na população em idade de 
trabalhar, foi estimado em 
53,9% no trimestre até mar-
ço deste ano, ante 53,6% no 
trimestre até março de 2018. 
no trimestre até dezembro 
do ano passado, o nível de 
ocupação era de 54,5%.

Reprodução
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Guaidó afirma ter apoio de 
militares para derrubar Maduro
Em mensagem de ví-

deo acompanhado 
de vários militares 

dissidentes, o autoprocla-
mado presidente interino 
da Venezuela, Juan Guaidó, 
afirmou ontem que milita-
res deram “finalmente e de 
vez o passo” para acompa-
nhá-lo e conseguir “o fim 
definitivo da usurpação” 
do governo de nicolás ma-
duro. Enquanto isso, o go-
verno chavista disse estar 
“enfrentando e desativan-
do” um plano de golpe de 
“militares traidores”.

“Hoje, valentes soldados, 
valentes patriotas, valentes 
homens apegados à Cons-
tituição acudiram ao nos-
so chamado”, disse Guaidó 
num vídeo de três minutos 
divulgado no Twitter, apa-
rentemente gravado pouco 
antes do amanhecer na base 
militar La Carlota, no leste 
Caracas. “O momento é ago-
ra. A cessação definitiva da 
usurpação começou hoje.”

“são muitos os militares. 
A família militar de uma vez 
[por todas] deu o passo. A 

todos aqueles que estão 
nos ouvindo: é o momento, 
o momento é agora, não 

só de calma, mas de cora-
gem e sanidade para que 
chegue a sanidade à Ve-

nezuela. Deus os abençoe, 
seguimos adiante. Vamos 
recuperar a democracia e 

a liberdade na Venezuela”, 
disse o líder da oposição.

“As Forças Armadas to-

maram a decisão correta e 
podem contar com o apoio 
do povo da Venezuela, o 
apoio da nossa Constitui-
ção, a garantia de que es-
tão do lado certo da histó-
ria. Hoje, como presidente 
da Venezuela, como legíti-
mo comandante em chefe 
das Forças Armadas, con-
voco todos os soldados, 
toda família militar, a nos 
acompanhar nesta façanha 
como sempre fizemos, no 
marco da Constituição, no 
marco da luta não violen-
ta”, afirmou Guaidó.

na mensagem, Guaidó 
convocou às ruas todos os 
venezuelanos que se com-
prometeram nas últimas se-
manas a se manifestar para 
exigir a saída de maduro.

“Povo da Venezuela, é ne-
cessário que todos saiamos 
às ruas, apoiemos a demo-
cracia e recuperemos nossa 
liberdade. Organizados e 
unidos, devemos nos deslo-
car às principais instalações 
militares. Povo de Caracas, 
todo mundo para La Carlo-
ta”, convocou Guaidó.

Fotos: Rose Amorim

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Coralinas

em casa oportunidade 2

oportunidade

estampas
oportunidade 3

Cannes
oportunidade 4

Nutrição

reconhecimento Pele
Genesi Camargo, Estela Dias silva, 
Cecília souza dos santos, Edina Ázara 
e Ebe maria de Lima siqueira, da 
Associação mulheres Coralinas, darão 
aula sobre quitutes no dia 6 de maio, no 
restaurante Coralina, do Hotel mercure. 
Terá um bate-papo sobre a obra de Cora 
Coralina. A oficina com declamação de 
poemas é uma ação do projeto A Busca 
da Cidadania Através da Gastronomia, 
do chef Humberto marra.

A banda goiana Boogarins lançará 
o álbum sombrou Dúvida no dia 10 
de maio, no Teatro Goiânia. Para o 
lançamento, os músicos escolheram 
Goiânia, onde a banda foi formada. A 
gravação foi em Austim, nos Estados 
Unidos. O ingresso social arrecadará 
alimentos para a Vila são Cottolengo.

As inscrições tiveram início no dia 12 
de abril e vão até o dia 04 de maio. 
As aulas do Coletivo Jovem, que co-
meçam no dia 6 de maio, acontecem 
duas vezes por semana, cada uma 
com duração de duas horas e, durante 
o programa, o participante é convi-
dado a pensar no seu plano de vida, 
além de desenvolver projetos práticos 
nas comunidades onde mora.

O Coletivo Jovem anuncia a abertura 
de mais um ciclo de capacitação e 
desenvolvimento profissional, com 
foco em temas como Comunicação, 
marketing, Vendas e Produção de 
Eventos, para quem tem entre 16 e 25 
anos, cursando ou que já concluíram o 
Ensino médio. Os interessados devem 
se dirigir a unidade do Coletivo Jovem 
que fica situada em Goiânia.

O artista goiano Edmar Fernandes, 
que mora em Pirenópolis, apresenta-
rá a coleção Urban Water Color, dia 
3 de maio, no Fashion meeting, no 
museu da Imagem e do som, em são 
Paulo. As peças têm estampas digi-
tais e pinturas em tecido. O convite 
surgiu após participar de workshop 
com o estilista Amir slama.

Em sala de aula, o método de ensino 
abrange não só conteúdos sobre temas 
e orientações comportamentais, mas 
também aplicações lúdicas e exercícios 
práticos, nos quais os jovens conse-
guem executar a teoria aprendida. O 
curso oferece ainda um workshop que 
permite que os participantes conhe-
çam de perto o mercado de trabalho.

O ator goiano Douglas Rodrigues 
comemora a indicação do filme II 
Traditore para a Palma de Ouro, no 
Festival de Cannes. A direção é do 
italiano marco Bellocchio. Douglas 
foi selecionado em teste e gravou 
cenas de ação no Rio de janeiro, 
onde está morando. no longa 
estrangeiro, ele vive um torturador 
que ameaça o personagem central, 
o mafioso Tommaso Buscetta.

Além de entenderem a importância 
da qualificação e o desenvolvimento 
de competências profissionais es-
senciais para quem quer conquistar 
o primeiro emprego. Ao final desse 
período, os jovens poderão ser 
encaminhados para participação 
em processos seletivos de empresas 
parceiras do programa, além das 
fábricas do sistema Coca-Cola Brasil.

As estilistas maísa e natália Gou-
veia  lançaram ontem a coleção 
cápsula outono/inverno Evolver, 
no Hotel Hoo2, no Rio de Janeiro.
o médico dermatologista Rogério 
Ranulfo vai presidir o 31° Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, 
que será realizado de hoje até dia 4   
4 de maio, em Goiânia.
Sucesso na internet, a Baby sha-
rk terá show no dia 4 de maio, no 
Teatro madre Esperança Garrido. 
A música infantil sobre uma 
família de tubarões está na lista 
das mais vendidas no mundo.

O nutricionista, doutor em ciên-
cias e escritor Felipe Donatto, vai 
ser um dos destaques no seminá-
rio Internacional de nutrição Es-
portiva que acontece em Goiânia 
entre os dias 24 e 26 de maio no 
Castro’s Park Hotel. O profissio-
nal, que possui mais de 14 anos 
de experiência em sua área, irá 
palestrar sobre “manipulações 
de carboidratos para o emagre-
cimento: aplicações práticas”. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
sympla ou pelo site do evento 
sinegoiania.bfeventos.com.br.

Os diretores Guilherme Pinheiro e 
Gustavo Pinheiro receberam o título 
de Empresa Amiga da Cidade de Goi-
ânia na 12ª Edição do evento maiores 
Prestadores de serviços 2019, 
entregue pelo secretário municipal de 
Finanças de Goiânia, Alessandro melo.

O cantor Luan santana fará show 
no dia 3 de maio, no CEL da OAB. 
A apresentação será na festa do 
31º Congresso Brasileiro de Cirur-
gia Dermatológica, que começa no 
dia 1°. O evento vai trazer à capital 
cerca de 1,5 mil especialistas.

Magdal Bezerra (ao centro) com a dupla Cleber 
e Cauan no evento promovido pelo Shoping CMB

Carol Bezerra, diretora administrativa 
do CMB Shopping com o ator Eri Johnson

ZoNa FraNCa

Diretora de Marketing do 
CMB Maria Paula Coelho

Reprodução



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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
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
------------------------------- 
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------

PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. 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. 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$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
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)
-------------------------------

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.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Madrinha do Samba, Beth 
Carvalho morre aos 72 anos
Grande intérprete, 

Beth Carvalho ficou 
conhecida carinho-

samente como a ‘madrinha 
do samba’, pelos talentos 
que descobriu e apadrinhou 
ao longo de sua carreira, 
como Zeca Pagodinho e o 
grupo Fundo de Quintal. A 
sambista nasceu Elizabeth 
santos Leal de Carvalho, no 
Rio, em 1946. A paixão pela 
música, ela herdou da famí-
lia. sua avó tocava bando-
lim e violão. Desde criança, 
ouvia sílvio Caldas, Elizeth 
Cardoso e Aracy de Almeida, 
que eram grandes amigos de 
seu pai e que ele recebia em 
sua casa. E ali Beth ouvia, 
atenta, aos convidados do 
pai - e à cantoria. 

na adolescência, cantava 
bossa nova e outros ritmos 
em festas e, para ajudar a 
família, após o pai ser per-
seguido na ditadura por seus 
pensamentos de esquerda, 
ela passou a dar aulas de vio-
lão. não por acaso, herdou 
do pai a postura engajada 
por toda a vida. 

Gravou o primeiro com-
pacto em 1965, com a can-
ção ‘Por Quem morreu de 
Amor’, de Roberto menescal 
e Ronaldo Bôscoli. nos anos 
seguintes, seguiu a trilha dos 
festivais. 

seu primeiro sucesso foi 
Andança, de Edmundo sou-
to, Paulinho Tapajós e Danilo 
Caymmi, que ela defendeu 
no Festival Internacional da 
Canção, em 1968, e com o 
qual conseguiu o 3.º lugar. 
A música também deu título 
ao seu primeiro LP, que foi 
lançado em 1969. Emendou 
outros sucessos na sua voz, 
como o hino ‘Vou Festejar’, 
e eternizou ‘Coisinha do Pai’. 

na década de 1970, foi 

ao encontro dos mestres, ao 
gravar ‘Folhas secas’, com 
nelson Cavaquinho, e ‘As Ro-
sas não Falam’, de Cartola. 
Dois momentos sublimes em 
sua carreira. 

Ficou conhecida também 
sua presença assídua na 
quadra Cacique de Ramos, 
onde Beth identificava talen-
tos no samba e os revelava, 
como aconteceu com nomes 
como Fundo de Quintal, Zeca 
Pagodinho, Almir Guineto, 
sombra, sombrinha, Arlin-
do Cruz, Jorge Aragão, entre 
tantos outros. Daí a alcunha 

de ‘madrinha do samba’. 
“Quem levou Beth Carvalho 
pro Cacique foi o Alcir Porte-
la, que era jogador naquela 
época. Ela se apaixonou pelo 
samba tocado embaixo da 
Tamarineira. Gostou tanto 
que resolveu gravar com a 
gente em estúdio, no forma-
to da nossa roda de samba”, 
contou, em seu site, o can-
tor, compositor e percussio-
nista Bira Presidente, inte-
grante do Fundo de Quinta. 

Beth Carvalho não rene-
gava o posto de madrinha, 
da grande matriarca, mas 

preferia não ter essa fun-
ção. Gostaria que os talen-
tos tivessem outros tipos de 
incentivo e oportunidades 
para se expor. “não é meu 
papel, mas sou assim, gos-
to de mostrar o que há de 
bom”, disse, certa vez, em 
entrevista ao Estado. 

mangueirense de cora-
ção, foi homenageada por 
outras escolas de samba: foi 
tema de enredo da Escola de 
samba Unidos do Cabuçú, 
‘Beth Carvalho, a enamora-
da do samba’, em 1984, e 
recebeu da Velha Guarda da 

Portela uma placa comemo-
rativa por ela ter sido a can-
tora que mais gravou seus 
compositores. 

Em 2009, no Grammy La-
tino, ganhou o prêmio Life-
time Achievement Awards, 
em celebração à sua carrei-
ra. no mesmo ano, precisou 
fazer uma pausa por causa 
de uma fissura na região 
sacra, que a obrigou a ficar 
em repouso total. Voltou aos 
palcos no dia 19 de fevereiro 
de 2011, no show de encer-
ramento do evento sesc Rio 
noites Cariocas. Poucos me-

Reprodução

ses depois, em abril, a can-
tora se apresentou em são 
Paulo e, na ocasião, disse ao 
Estado que havia se surpre-
endido consigo mesma após 
passar 1 ano e meio conva-
lescendo em cima de uma 
cama. “Tive paciência de Jó. 
Contei com o apoio dos ami-
gos e da família. Toda hora 
tinha pagode em casa”, con-
tou ela, à época. 

Apesar de a cantora se 
manter na estrada, suas con-
dições físicas foram piorando. 
Em 2018, fez apresentações 
deitada. Por causa das dores, 
não conseguia ficar sentada. 
E emocionou as plateias. no 
final do ano passado, foi mo-
rar com a filha, a cantora e 
compositora Luana Carvalho, 
fruto de seu relacionamento 
com o jogador Édson de sou-
za Barbosa, mais conhecido 
como Édson Cegonha. 

Ao Estado, na época do 
lançamento de seu trabalho 
de estreia, o disco duplo ‘sul’ 
e ‘Branco’, em 2017, Luana 
não negou que seu maior 
desafio talvez estivesse rela-
cionado ao fato de ser filha 
de Beth Carvalho. Ter como 
mãe uma grande intérprete 
como ela lhe deu menos di-
reito ao anonimato, tampou-
co licença para se lançar crua 
na carreira musical. “Para 
eu aparecer com as minhas 
canções, sendo filha de uma 
pessoa que já tem um traba-
lho muito conhecido, talvez o 
mais delicado seja o quanto 
você precisa chegar com um 
senso estético já muito bem 
apurado, com uma propos-
ta um pouco mais concreta, 
mas afinal são muitas vanta-
gens também”, disse Luana. 

Beth Carvalho estava in-
ternada desde o dia 8 de 
janeiro, no Hospital Pró-Car-
díaco, em Botafogo, no Rio, 
onde recebeu amigos para 
uma animada roda de sam-
ba. Ela tinha mais de 50 anos 
de carreira e uma discogra-
fia de 33 discos e 4 DVDs - e 
muitos prêmios, homena-
gens e troféus conquistados 
ao longo de toda uma vida 
dedicada ao samba.


