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Aparecida de Goiânia
comemora hoje 97 anos
A população poderá comemorar a data cantando parabéns para a cidade. Os festejos terão início às 8h, no Parque da Família, 
que fica na Avenida Independência, no setor Village Garavelo. Após os parabéns tem o bolo, que neste ano terá 97 metros. p2

Venezuela
reabre fronteiras 

com Brasil 
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Dono de bar 
é executado 
a tiros p2

“Decreto 
foi feito no 
limite da lei” p3

Presidente nacional do PSB diz que 
Elias Vaz deve se candidatar à Prefeitura
Carlos Siqueira, disse que o deputado federal Elias Vaz deve 
se candidatar à Prefeitura de Goiânia nas eleições de 2020. p3
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Aparecida de Goiânia 
comemora hoje 97 anos

Aparecida de Goiânia 
é uma das cidades 
mais importantes do 

estado e do país e comple-
tará hoje  97 anos de funda-
ção e história. E a população 
poderá comemorar a data 
cantando parabéns para a ci-
dade. Os festejos terão início 
às 8h, no Parque da Família, 
que fica na Avenida Inde-
pendência, no setor Village 
Garavelo. Após os parabéns, 
o bolo, que neste ano terá 97 
metros, será cortado e distri-
buído a população presente.

o tradicional desfile Cí-
vico acontece logo depois 
dos parabéns e contará com 

a participação de mais de 
seis mil pessoas, entre estu-
dantes da rede municipal e 
estadual, policiais militares 
e civis, bombeiros militares, 
Guardas Civis, servidores 
municipais, entre outros. 
A festa contará também 
com a presença do prefei-
to Gustavo mendanha, do 
vice-prefeito Veter martins, 
deputados federais e esta-
duais, secretários munici-
pais, vereadores e outras 
autoridades do Estado.

 
A cidade
o aniversário da cidade 

é marcado por uma histó-

ria de fé, devoção e tradi-
ção do seu antigo povoado. 
Segundo relatos históricos 
a fundação de Aparecida 
aconteceu 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 comunidade religiosa 
celebrou a primeira missa e 
depois construiu a paróquia 
Santuário nossa Senhora de 
Aparecida, que foi rota his-
tórica dos missionários que 
realizavam a evangelização 
dos povos na época.

com população atual de 
cerca de 600 mil habitan-

tes, que forma o segundo 
município de Goiás, os apa-
recidenses de nascimento 
e quem escolheu a cidade 
para viver, presenciam a ex-
periência de um desenvolvi-
mento social e econômico 
vertiginoso. Isso porque a 
qualidade de vida e o de-
senvolvimento econômico 
em ascensão, mesmo em 
tempos de crise, são con-
quistas do investimento 
continuado da administra-
ção 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.
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Gripe já 
matou 99 
pessoas 
no Brasil, 
vacinação 
segue até 31

Até 27 de abril, pelo 
menos 535 pessoas 
foram hospitalizadas 
este ano no Brasil por 
síndrome respiratória 
aguda grave causa-
da por influenza e 99 
morreram em decor-
rência do quadro.

De acordo com o 
Ministério da Saúde, 
do total de óbitos, 
90% ocorreram em 
pessoas que já apre-
sentavam fatores de 
risco para a gripe, 
como idosos, pacien-
tes com doença crôni-
ca, crianças, gestantes, 
indígenas e puérperas.

o novo boletim epi-
demiológico revela que 
o vírus h1n1 é predo-
minante no país, até o 
momento, e responsá-
vel pela maior parte das 
mortes por influenza 
– sozinho, ele responde 
por 254 casos e 89 óbi-
tos. foram identifica-
dos ainda 54 casos de 
influenza A (h3n2); 38 
de influenza A não sub-
tipado; e 62 casos de 
influenza B. outros 127 
casos, segundo a pasta, 
ainda não tiveram o 
subtipo identificado.

Ainda de acordo com 
o levantamento, nos pri-
meiros meses de 2019, 
a circulação de vírus do 
tipo influenza se deu 
com maior intensidade 
e de forma localizada no 
Amazonas, que registrou 
139 casos e 35 óbitos. 
O estado de São Paulo 
também se destaca, com 
107 casos e 7 óbitos.

Outros estados 
registraram mortes 
são: paraná (11); pará 
(7); Espírito Santo 
(6); Tocantins (5); rio 
Grande do norte (4); 
Ceará (3); rondônia 
(3); Acre (2); Alagoas 
(2); Sergipe (2); rio de 
Janeiro (2); Santa Ca-
tarina (2); mato Gros-
so do Sul (2); Amapá 
(1); Bahia (1); minas 
Gerais (1); rio Grande 
do Sul (1); mato Gros-
so do Sul (1), além do 
distrito federal (1).

Dono de bar é executado a tiros Polícia procura por motociclista 
que atropelou entregador de comidaUm homem de 33 anos 

foi morto na última quin-
ta-feira no setor Jardim 
planalto, em Luziânia, En-
torno de Brasília. O crime 
ocorreu por volta das 20 
horas no Bar da Edna, de 
propriedade da vítima.

De acordo com a Polí-
cia Civil (pC), testemunhas 
disseram aos policiais que 
três homens chegaram ao 
local em um fox de cor 
prata e disparam dois tiros 
contra a cabeça de Edione 
melo de Souza. duas ar-

mas foram utilizadas, um 
revólver e uma espingarda 
calibre 12.

os suspeitos fugiram do 
local e até o momento não 
foram encontrados. O Grupo 
de Investigação de homicí-
dios (GIh) de Luziânia está 
investigando o caso.

uma testemunha, amiga 
da vítima, já prestou depoi-
mento. na ocasião, ela afir-
mou que Edione era uma 
pessoa tranquila e nunca 
ouviu falar de algum envolvi-
mento dele com crimes.

A delegacia Especia-
lizada em Investigações 
de crimes de Trânsito 
(dict), da polícia Civil 
(pC) está à procura do 
motociclista que atro-
pelou o entregador de 
comida via aplicativo, 
Guilherme Batista Perei-
ra Araújo, de 27 anos. o 
acidente ocorreu na noi-
te da última terça-feira (9), 
em frente ao Terminal Pra-
ça da Bíblia, em Goiânia.

A vítima, que trabalha-
va pelo aplicativo uber 
Eats, havia caído da moto 
quando foi atropelado por 
outro motociclista que 
passava pelo local.  A dict 
informou que, segundo 
testemunhas, o condutor 
que atropelou o entrega-
dor chegou a parar mo-
mentos depois do aciden-
te, mas uma aglomeração 
de pessoas se formou no 
local e os populares come-

çaram a apontar ele como o 
autor do atropelamento,e 
ele então fugiu.

não há muitos detalhes 
sobre o condutor da moto. 
A polícia espera que ele 
se apresente na delegacia 
e já analisou as imagens. 
foi constatado que o veí-
culo do motociclista é uma 
Honda cG 125 ou 150 de 
cor preta. Uma testemu-
nha identificou as iniciais 
da placa, que é OOB.
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Bolsonaro afirma que 
decreto de armas foi 
feito “no limite da lei”

o presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ter ido “no 
limite da lei” com o decre-
to assinado esta semana 
que regulamenta a posse, 
o porte e a comercializa-
ção de armas e munições 
para caçadores, atiradores 
esportivos e colecionado-
res, os chamados cAcs.

durante sua live no 
Facebook, na noite des-
ta quinta-feira (9), ele 
rebateu as críticas feitas 
dizendo ter regulamen-
tado o que pode dentro 
da lei. “Estão falando 
barbaridades em relação 
ao decreto. não fui além 
do limite da lei. não é 
apenas compromisso de 
campanha”. Segundo ele, 
o decreto demorou a sair 
pois o governo precisou 
ouvir vários interessados.

“A questão dos cAcs 
demorou um pouco sim. 
não é fácil, em um de-
creto, fazer justiça de 
forma rápida. Você con-
sulta a questão jurídica, 
vai no ministério da de-
fesa, no Ministério da 
Justiça, ouve atiradores, 
ouve gente do povo. E no 
limite da lei regulamen-
tamos o que pudemos”.

O presidente da câ-
mara, rodrigo maia, dis-
se hoje que o decreto 
tinha “algumas inconsti-
tucionalidades” e que o 
Legislativo poderá rever 
alguns pontos do tex-
to. O Palácio do Planal-
to também defendeu a 
constitucionalidade do 
decreto dos CACs. Segun-
do o porta-voz da presi-
dência da república, otá-
vio rêgo Barros, é normal 
haver diferentes interpre-
tações sobre o assunto.

“A constitucionalidade 
do decreto 9875 foi ana-
lisada previamente à sua 

assinatura pelo presidente 
da República. A área jurídica 
do Palácio do Planalto consi-
derou ser constitucional e o 
presidente da República chan-
celou o entendimento ao as-
sinar o decreto. O direito não 
é uma ciência exata, a exis-
tência de interpretações dife-
rentes é natural”, afirmou.

Decreto
Entre as novidades, o de-

creto amplia a diversidade 
de calibres de armas de uso 
permitido, incluindo semiau-
tomáticas; aumenta a quanti-
dade de compra de munições 
para armas de uso permitido 
(5 mil unidades por ano) e 
para armas de uso restrito (1 
mil unidades por ano).

A nova norma estende a 
onze categorias o direito de 
porte de armas. Foram con-
templados, entre outros, ins-
trutores de tiros, coleciona-
dores e caçadores; detentores 
de mandatos eletivos (Execu-
tivo e Legislativo), advogados 
e jornalistas que façam cober-
tura de pautas policiais.

O decreto abre o mercado 
e faculta a possibilidade de 
importação de armas de fogo, 
desde que autorizada pelo 
Exército, por diferentes insti-
tuições de segurança pública, 
empresas de comercialização 
de armamento e munições e 
pessoas físicas autorizadas.

Presidente nacional do PSB 
diz que Elias Vaz deve se 
candidatar à Prefeitura

O presidente nacional 
do partido Socialis-
ta Brasileiro (pSB), 

carlos Siqueira, disse que o 
deputado federal Elias Vaz 
deve se candidatar à prefei-
tura de Goiânia nas eleições 
de 2020. “Eu, pessoalmente, 
defendo a candidatura do 
Elias à Prefeitura de Goiânia. 
Acho que ele deve ser candi-
dato. A direção nacional do 
partido vai dar todo o apoio 
possível”, disse, durante a 
convenção da legenda em 
Goiânia, na tarde de ontem.

Elias Vaz assumiu, nesta 
sexta-feira, a presidência do 
diretório regional do pSB, 
em Goiás. Ele afirmou a le-

genda vai lançar candidato 
em Goiânia, mas que ainda 
não há nenhum nome defi-
nido. “Vamos nos esforçar 
muito para construir, nesse 
processo eleitoral para pre-
feito, para que o partido saia 
bem fortalecido nas eleições 
do ano que vem”, disse.

Em 2018, Elias foi eleito 
deputado federal com 74.877 
votos. A maioria ena região 
metropolitana de Goiânia: 
além da capital, os maiores 
números de votos foram em 
Senador canedo, Trindade 
e Aparecida de Goiânia. En-
quanto o deputado concedia 
entrevista coletiva à impren-
sa e respondia sobre a pos-

sível candidatura, o senador 
Jorge Kajuru gritou ao fundo 
“vai, sim. Vai lançar, sim!”.

na última semana, Kajuru 
teria dito que o partido nego-
ciava a saída da vereadora dra 
Cristina (pSdB) do partido tu-
cano e que ela seria uma pos-
sível candidata à prefeitura da 
capital. A informação foi no-
ticiada pelo Jornal opção. Ao 
mais Goiás, a vereadora não 
confirmou nem negou a in-
formação e disse que aguar-
da a convenção do partido, 
no final do mês, para decidir 
se vai se manter na legenda.

O Ministério Público Fede-
ral (mpf) impetrou ação con-
tra o prefeito de Goiânia, Íris 

rezende (mdB), e o secretário 
municipal de Educação, Mar-
celo Ferreira da costa. Além 
disso, o ex-vereador e atual 
deputado estadual, Alysson 
Lima (prB), foi ao plenário da 
câmara Municipal de Goiânia 
para apresentar processo de 
pedido de impeachment do 
prefeito Iris rezende. Contu-
do, ele foi impedido de falar.

Também participou da 
convenção do partido, nesta 
sexta-feira, a senadora e ex-
-jogadora de vôlei, Leila Bar-
ros, e o deputado Alysson 
Lima. A vereadora priscila 
Tejota (prB) e do vereador 
Lucas Kitão (pSL) também fo-
ram vistos no evento.
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Venezuela anuncia reabertura 
da fronteiras com Brasil e Aruba
A Venezuela anunciou 

nesta sexta-feira, a 
reabertura de sua 

fronteira terrestre com o 
Brasil e a fronteira maríti-
ma com Aruba, fechadas 
desde fevereiro antes da 

tentativa da oposição de 
entrar com ajuda humani-
tária no país, informou o 
vice-presidente de Econo-
mia, Tareck El Aissami.

“As fronteiras com o Bra-
sil e Aruba são mais uma vez 

restauradas”, disse El Aissa-
mi na televisão estatal, des-
tacando, no entanto, que as 
fronteiras com a colômbia e 
as outras Antilhas holande-
sas permanecerão fechadas. 
Apesar de a divisa com a Co-
lômbia permanecer oficial-
mente fechada, diariamente 
milhares de venezuelanos 
continuam se deslocando 

para o país vizinho por meio 
de rotas ilegais, conhecidas 
como “trochas”, para driblar 
as dificuldades da crise eco-
nômica no país socialista.

El Aissami esclareceu que 
as fronteiras com Bonaire e 
curaçao não serão reabertas 
“até que os dois países aca-
bem com as hostilidades” 
em relação ao governo de 

nicolás maduro. maduro ha-
via ordenado o fechamento 
total dos limites terrestres 
com o Brasil e a colômbia e 
dos marítimos e aéreos com 
as Antilhas holandesas em fe-
vereiro, dias antes da tentati-
va da oposição de levar ajuda 
humanitária - com apoio dos 
EuA - aos venezuelanos.

El Aissami afirmou que 

caracas precisou tomar essa 
medida para evitar uma 
“tentativa de violação da 
soberania nacional” da Ve-
nezuela, mas ratificou o in-
teresse do governo maduro 
de dialogar com os países vi-
vinhos. “Estendemos nossas 
mãos para o diálogo since-
ro”, completou. (Com agên-
cias internacionais).

Roberto LuisElda Lobo

Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Blues

Samba livro

Ballet

alerta
livro 2

alerta 2
Encontro

feijoada

Tchu, tcha Humor
ronan rossi (guitarras e vocal), 
Beto rockefeller (guitarras) e João 
romeu (bateria) formam uma das 
bandas mais queridinhas da cidade 
no cenário atual, a Aspirantes Trash 
Blues. O trio se apresenta hoje, às 
21h, na Monkey Goiânia, acom-
panhados por Emerson fagundes 
(baixo). A noite contará também 
com a discotecagem de Ivan pedro.

marquynhos Sp, Grupo dengo e Clu-
be do Samba com Xandão fazem um 
happy hour, hoje, às 12h, no Shop-
ping Cidade Jardim. Terá sorteio de 
ingressos para a feijoada mecat, 
que será próximo sábado (18), com 
apresentação da mangueira. As 
atrações do happy hour também 
estarão na Feijoada, assim como 
a Grace Carvalho e a madrinha da 
Feijoada, Adriana Bombom.

na próxima terça-feira (14), os 
Procuradores do Estado de Goiás, 
Claudiney rocha, Lázaro reis e 
marcílio ferreira Jr. serão anfitri-
ões no coquetel de lançamento 
do livro processo Tributário, que 
são coautores. A recepção aberta 
ao público, das 19h às 21h, será 
no Espaço Cultural STJ. 

com um elenco de 28 bailarinos, 
a companhia Imperial russian 
Ballet chega a Goiânia com o 
espetáculo “The Best of Tchaiko-
vsky”, no dia 12 de maio, às 20h, 
no Teatro rio Vermelho. o enredo 
é composto por trechos que são 
ícones do repertório clássico: “o 
Lago dos Cisnes”, “A Bela Ador-
mecida” e “o quebra-nozes”. 

Quem passar pelo Hospital Esta-
dual de urgências de Aparecida de 
Goiânia (huapa) até o próximo dia 
15 de maio (quarta-feira), vai se 
deparar com uma cena chocante, 
mas que serve de alerta: um carro 
preto batido, posicionado bem na 
entrada da unidade. A exposição 
serve para conscientizar a socieda-
de sobre a segurança no trânsito.

Entre os apoiadores do projeto estão 
a Associação nacional de procurado-
res do Estado (AnApE), a Associação 
dos Juízes federais do Brasil (AJufE), 
o programa de pós-graduação em 
direito e políticas públicas (ppGdp) 
e o Instituto Brasileiro de direito 
previdenciário (IBdp).

Para chamar a atenção das pessoas 
para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito, o Huapa adere 
ao movimento “maio Amarelo”, com 
orientações e atividades educativas a 
partir do dia 13 de maio (segunda-
-feira), organizado pelo Serviço Espe-
cializado em Segurança e medicina 
do Trabalho (Sesmt) da unidade. 

na última quinta (9), a advogada 
Ana carollina Ribeiro, presidiu 
um encontro com membros da 
Comissão de direito previdenci-
ário da OAB de Goiás, onde foi 
discutido sobre a capacitação dos 
profissionais de direito sobre a for-
ma de contratação de honorários 
e mobilização da audiência pública 
sobre a reforma da previdência 
que acontecerá no próximo dia 29.

a PatBo Concept Goiânia realiza 
hoje das 9h às 12h, um evento em 
homenagem ao dia das mães. 
Terá degustação do oba farm.

O romântico fábio Jr. faz show 
hoje em Especial ao Dia das 
mães, no Centro de Conven-
ções da puC, às 21h. Ingressos 
à venda na primetek.

o cantor, compositor e músico 
Afrika Billy será a atração de hoje, 
no Lowbrow Lab Arte & Boteco. 

no dia 01 de junho acontecerá 
a 19° Edição da Feijoada do El-
pídio. o evento será open bar e 
open food com feijoada comple-
ta da cârnati Artesal e Gourmet 
e do chef Will navarro, com 
supervisão do gourmand Elpidio 
Fiorda. Além de tudo isso, a 
animação ficará por conta de 
artistas consagrados do samba 
de Goiânia, o Grupo nóys é 
nóys no comando músico e 
interprete Xéxeu e mais dJ’s 
locais e a participação especial 
de Marquinhos SP e banda.

O cantor e compositor Marcelo 
martins, que fazia dupla com João 
Lucas, usou as redes sociais para 
desmentir boatos que a dupla ha-
via reatado. quaisquer informação 
diferente é uma inverdade. 

o comediante Thiago Ventura es-
tará com seu novo show de stand 
up Pokas, na quinta-feira, dia 6 de 
junho, no Teatro São Francisco, 
em Anápolis e na sexta-feira, 
dia 7 de junho, no Teatro madre 
Esperança Garrido, em Goiânia.

Sucena Hummel, a Psicóloga Aline Nogueira, Mara Suassuma, e o auditor fiscal do Tra-
balho José Alberto Maia durante o 2º Encontro Goiano de Profissionais de Departamen-
to Pessoal que aconteceu nesta última quinta-feira (9), no Colégio Teo do Setor Bueno

O empresário Marcelo Abrão recebeu durante 
almoço no Restaurante Árabe, no Salão Maktub, 
a atriz Nathália Timberg, que esteve em Goiânia 
apresentando o espetáculo Através da Iris, no Teatro Sesi

ZoNa fraNCa

A médica Sheila Paiva fes-
tejou nova idade ao lado de 
amigos e familiares em sua 
residência no Alphaville Goiás

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, fi ca 
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. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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 fi xo + 
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.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha fi cha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fi ssional 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+ gratifi cação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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+ gratifi cação 
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 fi m com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Goiânia recebe 9ª edição 
do festival Canto de Ouro

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secreta-
ria Municipal de cultura, 
realiza de 16 de maio a 10 
de agosto, o Goiânia Can-
to de Ouro. A proposta do 
festival, que está em sua 
9ª edição, é mostrar ao 
público, a MPB feita na 
capital, movimentando a 
cena cultural goiana.

E para abrir a tempo-
rada, a Secretaria resol-
veu fazer uma homena-
gem mais que justa ao 
samba, que a cada dia 
ocupa mais e mais es-
paços na cidade. nomes 
da velha guarda do sam-
ba feito em Goiânia se 
unem a novos sambistas 
e mostram a força desse 
gênero musical entre os 
goianos. para essa “mos-
tra de samba”, foram 
convidados os artistas 
polyanna pimpão, Xexéu, 
Fernando Boi e cláudia 
Garcia. o samba invade 
o palco do Goiânia Ouro, 
nos dias 16, 17 e 18 de 
maio, sempre às 21h.

O Goiânia canto de 
Ouro reúne, nesse 2019, 
cerca de 70 artistas entre 
cantores e cantoras, além 
de cerca de 20 instrumen-
tistas, no palco do Centro 
Municipal de cultura Goi-
ânia Ouro, para oferecer 
ao público, o melhor da 
MPB feita em Goiânia. 
“Esse ano, os cantores e 
cantoras que foram con-
vidados para integrar os 
13 elencos, são artistas 
basicamente ligados à 
Musica Popular Brasileira 
e que vem mantendo uma 
carreira atuante no dia-a-
-dia da cena musical de 
Goiânia”, explica a equipe 
de produção. Esse é um 
detalhe importante: em 
2019, não houve edital 
como em 2018. os artis-
tas dessa edição do festi-
val foram convidados pela 
Secretaria de cultura.

Serão 13 semanas de 
shows com os maiores 
nomes da música local, 
além de artistas novos, 
mas já conhecidos de 
muita gente que frequen-

ta atividades culturais em 
Goiânia. Os nomes que com-
põem o elenco deste ano fo-
ram selecionados via convite 
feito pela Secult/Goiânia.

neste ano, o festival vol-
tou ao seu formato original: 
um show com o mesmo 
elenco, entre quinta e do-
mingo, numa espécie de mi-
nitemporada. Durante seis 
domingos, se apresentará 
um total de 24 jovens artis-
tas da música de Goiânia, 
numa mostra paralela que 
a Secretaria de cultura está 
chamando de nova mpB/
Goiânia. Serão quatro can-
tores por noite, nos seis últi-
mos domingos das 13 sema-
nas do projeto em 2019.

A diretora de Eventos da 
Secretaria de cultura, Marci 
Dornelas, pontua sobre a di-
mensão do festival: “o Canto 
de Ouro é fundamental para 
a divulgação da mpB em 
Goiás, além de abrir espaços 
para novos artistas. Este ano, 
serão mais de 20 novos talen-
tos que se apresentarão no 
festival pela primeira vez”.

Kleber Adorno, secretá-
rio de cultura de Goiânia, 
destaca sobre a importância 
do Canto de ouro, não só 
para os artistas como para 
a população goiana. “É um 
projeto democrático, coleti-
vo, que estimula o talento, 
democratiza o acesso à boa 
música, forma público e des-
vela nossa identidade”.

A grande novidade do 
Canto de ouro versão 2019, é 
que os novos talentos deixam 
de fazer aberturas de shows 
e terão um dia somente para 
eles. Assim, os últimos seis 
domingos do festival, foram 
preparados pela produção, 
para que caras novas da mú-
sica feita em Goiânia, possam 
se apresentar. A mostra aos 
domingos foi batizada de 
nova mpB/Goiânia. Serão 
quatro artistas por domingo.

O canto de Ouro foi cria-
do em 2008 e, desde então, 
cumpre sua tarefa de mostrar 
ao público goianiense e goia-
no, os artistas que fazem a 
Música Popular Brasileira, em 
Goiás. Abaixo, os 13 elencos 
do canto de Ouro 2019.

Taylor Swift diz que 
se inspira em ‘Game of 
Thrones’ para compor

A cantora Taylor Swift, 
29, revelou que um de 
seus álbuns mais famo-

sos, “reputation“, foi inspirado 
na série de sucesso da HBO 
“Game of Thrones“. Em entre-
vista ao portal norte-america-
no Entertainment Weekly, ela 
contou que começou a assistir 
à série em 2016 e que evitou 
ver spoilers da trama. naque-
la época, ela desenvolvia o 
álbum que tem até parcerias 
como a do cantor Ed Sheeran.

Swift disse que o lado 
fantástico do seriado, que 

mescla a fantasia com o épi-
co, influenciou muito em 
sua música. “Muito da mi-
nha imaginação foi gasta em 
‘Game of Thrones’”, disse ela.

Ela conta que, por conta 
da trama, metade do álbum 
acabou sendo de músicas so-
bre vingança e amor. “Essas 
músicas eram meio baseadas 
no que eu estava passando, 
mas vendo-as através de um 
filtro de ‘Game of Thrones’”.

Segundo a cantora, o hit 
“Look What You Made Me Do” 
foi inspirado na lista de mortes 

elaborada pela personagem 
de Maisie Williams, Arya Sta-
rk. Já “King of my heart” foi 
influenciada por Khal drogo e 
a mãe dos dragões, daenerys 
Targaryen. “Tem até esse gan-
cho de bateria – eu queria que 
eles soassem como a bateria 
do dothraki”, disse.”‘I did So-
mething Bad’ eu escrevi depois 
que Arya e Sansa conspiraram 
para matar Littlefinger”, disse. 
“Essa e ‘Look What You Made 
me do’ também têm vibes 
muito cersei e Daenerys.”

Enquanto solta pistas so-

bre o seu sétimo álbum, Swift 
diz que a sua estratégia de lan-
çamento de músicas também 
é inspirada na série. “Toda a 
minha visão da narrativa foi 
moldada por ela – a capaci-
dade de prenunciar histórias 
e meticulosamente criar enre-
dos enigmáticos”, disse.

“Encontrei maneiras de ficar 
mais enigmática, com informa-
ções, e ainda poder compar-
tilhar mensagens com os fãs”, 
concluiu. Ao final, a cantora ain-
da fez sua aposta para o trono: 
“Daenerys, Arya, ou Sansa”.
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