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Justiça Federal decide que 
Temer deveser preso de novo
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu que o ex-presidente Michel Temer e coronel João Baptista Lima 
Filho sejam presos novamente. O julgamento ocorreu na 1ª turma do TRF-2 e a prisão foi definida por 2 votos a 1. p3

Indústria 
recua em 9 

dos 15 locais 
pesquisados 
pelo IBGE p2

1,5 milhão 
de maços de 
cigarros p2

Ossada é 
encontrada no 
Rio Vermelho p2

Decreto facilita porte de arma para 
políticos, jornalistas e advogados
O decreto de Bolsonaro facilita o porte de armas de fogo para uma série de 
categorias de profissionais e não só para caçadores e colecionadores. p3
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1 milhão de 
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ameaçadas 
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Indústria recua em 9 dos 15 
locais pesquisados pelo IBGE

Nove dos 15 locais 
pesquisados pelo 
Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 
(IBGE) tiveram queda na pro-
dução industrial. Segundo a 
Pesquisa Industrial Mensal 
– Produção Física Regional, 
divulgada ontem, no Rio de 
Janeiro, os recuos mais in-

tensos ocorreram no Pará 
(-11,3%) e na Bahia (-10,1%).

Também tiveram queda 
na produção Mato Grosso 
(-6,6%), Pernambuco (-6%), 
Minas Gerais (-2,2%), Ceará 
(-1,7%), São Paulo (-1,3%) e 
Amazonas (-0,5%). A Região 
Nordeste, única pesquisada de 
forma conjunta, teve redução 

de 7,5%. Com isso, a produ-
ção nacional fechou com re-
dução de 1,3%, conforme di-
vulgado na semana passada.

Por outro lado, seis locais 
tiveram alta na produção: Espí-
rito Santo (3,6%), Rio de Janei-
ro (2,9%), Goiás (2,3%), Paraná 
(1,5%), Santa Catarina (1,2%) 
e Rio Grande do Sul (1%). Na 

comparação com março do 
ano passado, 12 locais apre-
sentaram queda, com desta-
que para Pará (-12,5%) e Mato 
Grosso (-12,3%). Dos três 
locais com alta, o melhor re-
sultado foi obtido pelo Rio 
Grande do Sul (3,4%).

No acumulado do ano, 
dez locais tiveram queda na 

produção. A maior delas foi 
no Espírito Santo (-8,5%). 
Dos cinco locais com alta, o 
principal crescimento deu-
-se no Paraná (7,8%).

Já no acumulado de 12 
meses, foram nove locais em 
queda, com destaque para 
Goiás (-4,1%); e seis com alta, 
sendo a maior no Pará (7,2%).

Reprodução

Governo 
paraguaio 
expulsa mais 
dois brasileiros 
ligados ao PCC

Dois integrantes do 
Primeiro Comando da 
Capital (PCC) foram ex-
pulsos do Paraguai por 
ordem do governo nacio-
nal, informou nesta terça-
-feira (7) a Direção Geral 
de Migrações daquele 
país. Os brasileiros Car-
los Henrique Silva Candi-
do Tavares, o “Faixa”, de 
38 anos, e Oziel Rizzo de 
Sá, o “Padrinho”, de 37, 
são acusados de cooptar 
paraguaios na unidade 
prisional em que estavam 
detidos para as ativida-
des criminosas da facção. 
Os dois são considerados 
líderes qualificados na es-
trutura da facção. O “Fai-
xa” era homem de con-
fiança do narcotraficante 
Jarvis Chimenez Pavão, 
extraditado para o Brasil 
em dezembro de 2017.

Os dois estavam pre-
sos no Grupamento Es-
pecializado da Polícia 
Nacional, em Assunção, 
a mesma penitenciá-
ria onde cumpria pena 
Marcelo Piloto, ligado ao 
Comando Vermelho, de-
portado em novembro do 
ano passado, após assas-
sinar uma jovem no inte-
rior do presídio.

Os deportados foram 
entregues à Polícia Fede-
ral do Brasil na noite de 
segunda-feira, 6, no setor 
brasileiro da Ponte da Ami-
zade, em Foz do Iguaçu 
(PR). Eles cumpriam pena 
de 14 anos, após serem 
capturados em novembro 
de 2014, quando tomaram 
uma família como refém 
durante um assalto.

Segundo a denúncia, 
o “Padrinho” e o “Faixa”, 
na companhia de outros 
dois criminosos, seques-
traram um produtor rural 
em Santa Rita, no Para-
guai, e o levaram para sua 
casa, fazendo a família re-
fém. A polícia paraguaia 
cercou o local. Os dois 
cúmplices foram mortos, 
mas os brasileiros do PCC 
só se entregaram depois 
de oito horas de negocia-
ções. Na época, eles ha-
viam fugido de uma das 
unidades prisionais bra-
sileiras em Foz do Iguaçu.

PRF-GO apreende 1,5 
milhão de maços de cigarros

Ossada de desaparecido em janeiro é 
encontrada às margens do Rio Vermelho

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) de Goiás apreendeu 
cerca de 1,5 milhão de maços 
de cigarros contrabandeados 
do Paraguai nas rodovias fe-
derais que passam por Goiás. 
As apreensões foram reali-
zadas nas últimas 24 horas. 
Segundo a polícia, o prejuízo 
aos contrabandistas está esti-
mado em R$10 milhões.

A primeira apreensão 
foi realizada na BR-060, em 
Guapó, quando uma carre-

ta com  850 caixas de ci-
garros foi abordada. Após 
a verificação da mercado-
ria, os policiais confirma-
ram que a mercadoria era 
contrabandeada. Instantes 
depois, outra carreta car-
regada com 960 caixas do 
produto foi interceptada 
na unidade da PRF em Aná-
polis. O outro carregamen-
to havia sido flagrado pela 
PRF na noite de ontem, na 
BR 060, em Alexânia.

A Polícia Militar (PM) 
encontrou na manhã des-
ta terça-feira, na Cidade 
de Goiás, os restos mor-
tais de Gustavo da Silva 
Souza, de 21 anos, que es-
tava desaparecido desde 
o início do ano. Segundo a 
corporação, a ossada esta-
va às margens do Rio Ver-
melho, na zona rural da ci-
dade. Quatro suspeitos do 
homicídio foram conduzi-
dos à Delegacia de Polícia 

Civil (PC) no município.
De acordo com a Polícia 

Civil (PC), uma tia de Gusta-
vo registrou o desapareci-
mento no dia 6 de fevereiro. 
No relato, ela conta que no 
dia 30/01, o rapaz saiu de 
casa para ir até uma audi-
ência no Fórum da cidade e 
não retornou mais. Durante 
as buscas, a PM se deparou 
com nomes de suspeitos e 
conseguiu localizá-los. Qua-
tro jovens, com idades entre 

18 e 21 anos, confessaram a 
autoria do crime, informal-
mente, aos policiais.

O quarteto ainda revelou 
onde o corpo havia sido descar-
tado. De acordo com a polícia, 
todos moravam juntos da vítima 
e tinham envolvimento com o 
tráfico de drogas. “Eles relata-
ram que mataram o rapaz, co-
locaram o corpo dentro de uma 
mala e às margens do rio, atea-
ram fogo”, explica o tenente da 
Polícia Militar, Alan Carlos Pires.
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Justiça Federal decide 
que Temer deve 
ser preso de novo

O Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-
2) decidiu na noite desta 
quarta-feira, 8, que o ex-
-presidente Michel Temer 
(MDB) e coronel João 
Baptista Lima Filho sejam 
presos novamente. O jul-
gamento ocorreu na 1ª 
turma do TRF-2 e a prisão 
foi definida por 2 votos a 1.

Os dois foram presos 
em 21 de março, durante 
a Operação Descontami-
nação, por ordem do juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio, e 
foram libertados no dia 25 
do mesmo mês por deci-
são liminar (provisória) do 
desembargador Antonio 
Ivan Athié, do TRF-2. A in-
vestigação diz respeito às 
obras da usina nuclear de 
Angra 3, operada pela Ele-
tronuclear, em que teria 
havido desvios de R$ 1,8 
bilhão. A acusação é pelos 
crimes de corrupção, pecu-
lato, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa.

No julgamento des-
ta quarta-feira, o relator 
Athié votou pela manu-
tenção da liberdade dos 

dois. Mas o desembargador 
Abel Gomes, que é o presi-
dente da turma, votou pela 
prisão de Temer e coronel 
Lima, e Paulo Espírito Santo 
acompanhou Gomes.

O advogado de Temer, 
Eduardo Carnelós, lamentou a 
decisão, mas disse respeitá-la, 
e afirmou que o ex-presidente 
está em São Paulo e deve se 
apresentar à Justiça na quinta-
-feira, 9. “Embora respeitando 
os desembargadores, só posso 
lamentar a decisão. Foi dito 
(pelos desembargadores) que 
não há risco à ordem pública, 
e o fundamento seria a neces-
sidade de dar o exemplo à so-
ciedade. A lei diz que isso não 
é fundamento para a prisão. 
Considero essa mais uma pági-
na triste na história recente do 
Judiciário brasileiro”, afirmou.

Carnelós disse que solicitou 
ao presidente da turma que Te-
mer se apresente nesta quinta-
-feira, “para evitar a exposição 
e humilhação de um homem 
de 78 anos de idade”. Já em 
relação ao ex-ministro Welling-
ton Moreira Franco, que tam-
bém foi preso em março, os 
desembargadores decidiram 
mantê-lo em liberdad

Decreto facilita porte 
de arma para políticos, 
jornalistas e advogados

O decreto do presi-
dente Jair Bolso-
naro anunciado na 

terça-feira, e publicado nesta 
ontem no Diário Oficial da 
União (DOU) facilita o porte 
de armas de fogo para uma 
série de categorias de profis-
sionais e não só para caçado-
res, atiradores esportivos, co-
lecionadores (CACs) e praças 
das Forças Armadas, como foi 
destacado pelo governo.

Na lista, há advogados, 
residentes de área rural, 
profissional da imprensa que 
atue na cobertura policial, 
conselheiro tutelar, cami-
nhoneiros e profissionais do 
sistema socioeducativo.

O capítulo do decreto de 
Bolsonaro que disciplina o 
porte de armas de fogo diz 

que a liberação será expedi-
da pela Polícia Federal (PF), 
é pessoal, intransferível, terá 
validade no território nacional 
e garantirá o direito de portar 
consigo qualquer arma de 
fogo, acessório ou munição 
do acervo do interessado com 
registro válido nos sistemas 
do governo por meio da apre-
sentação do documento de 
identificação do portador.

O trecho estabelece tam-
bém que o porte de armas 
de fogo de uso permitido é 
deferido às pessoas que cum-
prirem os requisitos previstos 
em lei e que será considera-
do a comprovada a efetiva 
necessidade do porte se o re-
querente for: Instrutor de tiro 
ou armeiro credenciado pela 
Polícia Federal; Colecionador 

ou caçador com Certificado 
de Registro de Arma de Fogo 
expedido pelo Comando do 
Exército; Agente público, 
inclusive inativo: a) da área 
de segurança pública; b) da 
Agência Brasileira de Inteli-
gência; c) da administração 
penitenciária; d) do sistema 
socioeducativo, desde que 
lotado nas unidades de inter-
nação de que trata o inciso VI 
do caput do art. 112 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente; e) que exer-
ça atividade com poder de 
polícia administrativa ou de 
correição em caráter perma-
nente; f) dos órgãos policiais 
das Assembleias Legislativas 
dos Estados e da Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal; 

g) detentor de mandato ele-
tivo nos Poderes Executivo 
e Legislativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, quando no 
exercício do mandato; h) que 
exerça a profissão de advoga-
do; i) que exerça a profissão 
de oficial de justiça; - Pro-
prietário de estabelecimento 
que comercialize armas de 
fogo ou de escolas de tiro; - 
Dirigente de clubes de tiro; 
Residente em área rural; Pro-
fissional da imprensa que 
atue na cobertura policial; 
Conselheiro tutelar; Agente 
de trânsito; Motoristas de 
empresas e transportado-
res autônomos de cargas; 
Funcionários de empresas 
de segurança privada e de 
transporte de valores.

Marcos Corrêa/PR
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Relatório da ONU aponta 1 milhão 
de espécies ameaçadas de extinção
Em relatório recente da 

Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre o 

impacto dos seres humanos 
na natureza, aponta dados de-
vastadores. Segundo a organi-
zação, 1 milhão de espécies 
de animais e vegetais estão 
ameaçados de extinção.

Elaborado nos últimos 
três anos, o relatório do ecos-
sistema mundial é baseado 
na análise de 15 mil materiais 
de referência e foi compilada 
pela Plataforma Intergover-
namental para Biodiversida-
de e Serviços Ecossistêmicos 
(IPBES, na sigla em inglês).

São 1.800 páginas no 
total. O resumo de 40 pági-
nas, publicado na última se-
gunda-feira (6), talvez seja a 
mais forte denúncia de como 
os homens trataram o lar. O 
documento afirma que, em-
bora a Terra tenha sofrido 
sempre com as ações dos 
seres humanos ao longo da 
história, nos últimos 50 anos 
esses arranhões se tornaram 
cicatrizes profundas.

Entre 1980 e 2000, 100 
milhões de hectares de flo-
resta tropical foram perdi-

dos, principalmente por cau-
sa da pecuária na América 
do Sul. Apenas 13% dos pân-
tanos  que existiam em 1700 
estavam conservados no ano 

2000. As áreas urbanas do-
braram desde 1992. De acor-
do com a avaliação global, 
uma média de cerca de 25% 
dos animais e plantas se en-

contram agora ameaçados.
Tudo isso sugere que cer-

ca de 1 milhão de espécies 
estão à beira da extinção 
nas próximas décadas, um 

ritmo de destruição de de-
zenas a centenas de vezes 
maior do que a média dos 
últimos 10 milhões de anos.

A avaliação também revela 

que os solos estão sendo de-
gradados como nunca, o que 
reduziu a produtividade de 
23% da superfície terrestre do 
planeta. A poluição causada 
por plástico aumentou dez ve-
zes desde 1980. Todos os anos 
despejamos de 300 milhões 
a 400 milhões de toneladas 
de metais pesados, solventes, 
lama tóxica e outros resíduos 
nas águas do planeta.

Declínio
Risco de extinção de espé-

cies: aproximadamente 25% 
delas já estão ameaçadas de 
extinção na maioria dos gru-
pos de animais e plantas ana-
lisados. Ecossistemas naturais: 
diminuíram em média 47%. 
Biomassa e abundância de es-
pécies: a biomassa global de 
mamíferos selvagens caiu 82%. 
E os indicadores de abundân-
cia de vertebrados recuaram 
rapidamente desde 1970.

Natureza para os povos 
indígenas: 72% dos indicado-
res desenvolvidos pelas co-
munidades locais mostram 
uma deterioração contínua 
dos elementos da natureza 
importantes para eles.

ReproduçãoMarcelo Silva
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Bebidas

Bebidas 2 Luta

Crianças

Shopping Preparo

Âncora
Top Model

Seminário

Decoração Moda
Os empresários Célio Pereira Santos 
e Thamis Ferreira Santos (pai e filha) 
inauguram no próximo dia 10, sexta-
-feira, seu quiosque da Bubblekill, no 
Araguaia Shopping, em um happy 
hour exclusivo para convidados e 
imprensa. Na ocasião os convidados 
poderão degustar a bebida de sabor 
e consistência peculiar. 

Essa franquia pioneira na América 
Latina, inovou o conceito de  be-
bidas quentes ou geladas onde 
você escolhe a base de chá, leite 
ou Yakult, o sabor de sua “bubble” 
que são bolhas feitas de algas que 
estouram na boca, proporcionan-
do uma verdadeira explosão de 
sabores e refrescância.

O karateca goiano Caio Junqueira 
conquistou duas medalhas de ouro 
no Campeonato Brasileiro de Karatê 
JKA, realizado no Grêmio Náutico 
União, em Porto Alegre (RS). Com 
o resultado, o atleta, que é patroci-
nado pela rede goiana Fast Açaí, se 
classificou para  representar o Brasil 
no PanAmericano em Luta e Kata. 

O dia reservado para as crianças e 
família na Pecuária de Goiânia será no 
domingo, dia 19 de maio, às 16h. Para 
a alegria dos pequenos, serão duas 
atrações de sucesso: Meu Malvado Fa-
vorito com os famosos Minions e toda 
sua turma e, as lindas bonequinhas do 
LOL Surprise, brinquedo sensação em 
uma adaptação ao vivo no palco. 

Com mais de 16 anos de experi-
ência em shopping, Fabio Segura, 
assumiu o cargo de superintenden-
te do Shopping Passeio das Águas. 
O executivo, que está no Sonae 
Sierra Brasil desde 2003, é formado 
em Administração Pública e possui 
MBA em gestão de shopping cen-
ters, pela Fundação Getúlio Vargas.

As inscrições para o Enem que 
acontecerá nos dias 03 e 10 de no-
vembro, já estão abertas. Segundo o 
Professor e Learning Coach Gilberto 
Augusto, fundador da plataforma de 
estudos APROVAÇÃO 360º, é pos-
sível sim se preparar em seis meses 
para a prova, desde que o aluno 
tenha um planejamento de estudos 
e mantenha uma rotina disciplinada.

Os empresários Paulo Roberto 
Costa, Fernando Maia e Peterson 
Demes receberam o secretá-
rio da Indústria e Comércio e 
Serviços (SIC) Wilder Morais e o 
superintendente Adonídio Júnior, 
no Shopping Estação da Moda. 
Wilder conheceu detalhes sobre 
o projeto República da Moda, loja 
âncora que será inaugurada em 
breve no centro de compras.

Depois de estrear em grande 
estilo nas passarelas da São Paulo 
Fashion Week, a modelo Tamires 
Terrazon (Map Model) se prepara 
para alçar novos voos.  Vai investir 
na carreira internacional e está sen-
do cotada para agências em Miami, 
Londres, Paris e Milão. A beleza 
de Tamires  é comparada a da top 
model escocesa Stella Tennant. 

Os cantores sertanejos vão 
ganhar uma calçada da fama em 
Goiânia. Porém, a construção 
vai depender da aprovação de 
verba do Ministério do Turismo.

Ricardo Ávila realiza amanhã 
no seu centro de estética um 
coquetel em homenagem ao 
Dia das Mães, das 9h às 21h.

A atriz Nany People apresenta 
o stand up comedy Tsunany em 
curta temporada, que estreia dia 
7 de junho, no Teatro dos Grandes 
Atores, na Barra da Tijuca (RJ).

O Pastor da Igreja Videira, Naor 
Pedroza, é presença confirmada 
na 5ª edição do SER - Seminário 
Empreendededor Radicais, que 
acontece amanhã e sábado no 
prédio da Igreja Videira , no Setor 
Bueno, em Goiânia. Ele será um 
dos palestrantes do evento que 
este ano traz como tema “Graça 
Para Prosperar”. O Seminário, con-
tará com palestras e workshops 
direcionados para empresários, 
empreendedores  e profissionais 
liberais . Inscrições podem ser 
feitas pela página do evento na 
internethttp://ser19.com/

O coquetel de abertura da Casa-
Cor Goiás 2019 acontece hoje, às 
20h, na Rua T-61 esq. com a T-5, 
no Setor Bueno, em Goiânia. Par-
te da renda arrecadada da venda 
dos convites será destinada aos 
programas sociais da OVG. 

Com modelos de jeans que vão 
desde o skinny ao flare e do básico 
tom de azul aos coloridos, a Coleção 
Inverno 2019 da Patrícia Guimarães 
Jeans Wear chega às lojas da marca 
em Goiânia e aos seus clientes 
atacadistas de todo o Brasil.

Donizete Santos, Darmelia Barbosa, Gilberto Soares e Selma Messias foram 
ao camarim do cantor Oswaldo Montenegro (ao centro) parabenizá-lo pelo show 
A Emoção do Encontro, que aconteceu no último sábado no Oscar Niemeyer

A diretora do Hotel Real Executive, Renata Rodrigues, 
blogueira Michele Rodrigues e o secretário executivo 
Cultura e Turismo, Guido Marco, durante a 
1ª Mostra Wedding em Aparecida, realizada no hotel

ZONA FRANCA

Fabio Segura é o novo su-
perintendente do Shopping 
Passeio das Águas

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

Veículos
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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
------------------------------- 

classificados Goiás, Tocantins e DF, 09 de Maio de 2019 DIÁRIO DO ESTADO6 

Imóveis



-------------------------------
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
------------------------------- 
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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
-------------------------------
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 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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.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, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

------------------------------- 
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
-------------------------------
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Tiago Iorc entra para o 
Top 50 do Spotify com 
disco novo surpresa

O lançamento-surpre-
sa do disco Reconstrução 
fez o novo trabalho de Tia-
go Iorc ser um dos assun-
tos mais comentados des-
de o último domingo. Isso 
está não só refletido nas 
redes sociais como tam-
bém no ranking dos servi-
ços de streaming como o 
Spotify Brasil, no qual, em 
menos de 24 horas, todas 
as 13 faixas inéditas do ál-
bum entraram no Top 50.

Tiago foi o artista que 
mais colocou músicas na 
plataforma em menos 
tempo, o que o fez bater re-
corde. A triste canção Des-
construção chegou ao 2º 
lugar na lista enquanto Sei, 
que traz uma atmosfera de 
Clube da Esquina, ocupou 
a 44ª posição. O disco tem 
distribuição da gravadora 
Universal Music - e, por lá, 
na assessoria de imprensa, 
por exemplo, o lançamento 
também foi uma surpresa.

Até o momento, Tiago 
não deu entrevistas para 
falar sobre o novo traba-

lho ou explicar por que lançou 
o disco dessa forma. Mesmo 
assim, alguns fatores podem 
explicar essa grande repercus-
são em torno de Reconstrução, 
que, na verdade, foi lançado 
como um disco visual: cada 
canção ganhou um clipe, como 
se fossem curtas-metragens, 
que, juntos, formassem um 
longa - nos créditos, Tiago as-
sina a realização do filme com 
Rafael Trindade e apresenta 
Michele Alves no elenco.

Em janeiro de 2018, o 
cantor e compositor brasi-
liense, hoje com 33 anos, 
anunciou que tiraria um pe-
ríodo sabático e, portanto, 
ficaria afastado das redes 
sociais. Os fãs tomaram um 
baque com a decisão. Afinal, 
ele estava no auge após em-
placar vários sucessos de seu 
disco Troco Likes, de 2015, 
como Coisa Linda e Amei Te 
Ver, mesclando canções pop 
e baladas românticas. As 
músicas entraram nas trilhas 
sonoras de novelas, e Tiago 
virou figurinha frequente em 
programas de TV.

Ex-BBB Canedense 
Hariany cobra R$ 25 mil 
por 2 horas em eventos

Com o fim do Big Bro-
ther Brasil, os partici-
pantes do reality pro-

curam formas de aproveitar 
a exposição de imagem para 
tirar algum dinheiro. Não foi 
diferente com a goiana Ha-
riany Almeida, que foi expul-
sa do BBB 19 faltando um dia 
para a final do programa. Ela 
ataca como digital influencer 
e faz presença VIP em even-
tos, pela bagaleta de R$ 25 

mil por duas horas de festa.
As informações são do jor-

nal Extra. Segundo a publica-
ção, além do cachê, a loira exige 
um segurança para ficar ao lado 
dela, além de despesas para 
deslocamento, hospedagem e 
alimentação para duas pessoas.
Ainda de acordo com o Extra, 
um publipost nas redes sociais 
da goiana sai por R$ 5 mil. O 
valor garante que a ex-BBB faça 
uma publicação no feed do Ins-

tagram citando marca que a 
contratou. Nos Stories, o valor é 
mais barato: R$ 4 mil para uma 
sequência de três vídeos de 15 
segundos. A jovem tem mais 
de 4 milhões de seguidores 
no Instagram e, segundo a as-
sessoria da jovem de 21 anos, 
suas publicações são vistas por 
mais 11 milhões de pessoas.

Natural de Senador Cane-
do, região metropolitana de 
Goiânia, Hariany ganhou a 

simpatia do público e da casa 
do BBB 19. Vencendo Pare-
dões, a jovem chegou à últi-
ma semana do reality, mas foi 
desclassificada faltando um 
dia para a grande final.

Após uma festa, a goiana 
discutiu com a mineira Pau-
la. A briga ficou física quan-
do Paula pediu que a amiga 
“calasse a boca”. Ela tentou 
abraçar Hariany, que reagiu 
com um empurrão.
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