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Dieta irregular pode aumentar
o risco de ataques cardíacos
Pessoas que tiveram infarto e mantêm dieta irregular - pulando o café da manhã e jantando perto da hora de dormir
- têm de quatro a cinco vezes mais chances sofrer outro ataque cardíaco após 30 dias da alta hospitalar. p2
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Dieta irregular pode aumentar risco
de morte por ataque cardíaco

Marcelo Camargo

P

essoas que tiveram infarto e mantêm dieta irregular - pulando o café da
manhã e jantando perto da hora
de dormir - têm de quatro a cinco vezes mais chances sofrer outro ataque cardíaco após 30 dias
da alta hospitalar. O dado faz
parte de trabalho desenvolvido
na Universidade Estadual Paulista (Unesp) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
estado de São Paulo (Fapesp).
“Nosso estudo foi o primeiro a detectar esses atos
[pular café da manhã e jantar
tarde] na população infartada.
Foi surpreendente descobrir
como isso aumenta muito
a chance de eventos ruins –
morte ou novo ataque – em

curto intervalo de tempo”, afirmou Marcos Minicucci, professor da Faculdade de Medicina
de Botucatu (FMB-Unesp) e
coordenador do projeto.
O professor destaca que já
existia, na literatura científica,
estudos que comparavam o
hábito de não tomar café da
manhã na população em geral com risco cardíaco. “Nosso
estudo levanta uma hipótese:
talvez esses hábitos ruins tenham uma repercussão muito
maior do que na população
em geral. No entanto, outros
estudos precisam ser feitos
para confirmar essa hipótese.”
Os resultados da pesquisa
foram publicados no European
Journal of Preventive Cardiolo-

Grupo é preso por roubo de veículos
Quatro pessoas foram presas
suspeitas de integrarem uma
organização criminosa especializada em roubo de veículos, em
Goianira, região metropolitana
da capital. Segundo a Polícia
Militar (PM), grupo é investigado por mais de 15 roubos.
Ainda de acordo com a PM,
o grupo, que também agia nas
cidades de Goiânia, Inhumas
e Trindade, foi detido após os
policiais realizar abordagem
em um Renault Kwid que estavam Rafael Vinicius de Moraes, Tales Martins da Costa
e Jean Araújo Godinho. Aos

policiais, o trio confirmou que
havia um outro veículo que foi
roubado recentemente.
No local, os policiais encontraram um Fiat Mobi e prenderam Beatriz Caroline. O grupo
contou que os roubos eram
ordenados por um preso do
Complexo Prisional, conhecido
como “Bochecha”. Após isso,
os veículos eram vendidos
em grupos de WhattsApp.
Todos os detidos possui
passagem pela polícia. Os veículos apreendidos e o grupo
foram encaminhados à Central de Flagrante de Goiânia.
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gy. O autor principal do estudo
é o pesquisador Guilherme
Neif Vieira Musse, que desenvolveu o estudo no mestrado,
sob orientação de Minicucci.
O trabalho envolveu pacientes com uma forma particularmente grave de ataque
cardíaco, chamado infarto do
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST
(STEMI). Foram avaliados 113
pacientes, entre homens e
mulheres, durante um ano,
de agosto de 2017 a agosto de 2018. A idade média
dos pacientes avaliados na
pesquisa foi de 60 anos e
73% eram homens.
Os participantes foram
questionados sobre os com-

portamentos alimentares na
admissão em uma unidade
de terapia intensiva (UTI).
O hábito de não tomar café
da manhã foi caracterizado
como jejum completo até o
almoço, excluindo bebidas,
como café e água. O jantar
tarde foi definido como uma
refeição dentro de duas horas antes de dormir, pelo menos três vezes por semana.
Minicucci aponta que não
se sabe ao certo por que esses hábitos de tomar café
da manhã e de não jantar
perto da hora de dormir são
bons. “A principal hipótese
é que quem tem um hábito
ruim deve ter outros hábitos
ruins. Por exemplo, talvez es-

sas pessoas que não tomam
café da manhã, fumem mais,
talvez elas sejam mais sedentárias, talvez tenham hábitos
de vida pior do que a pessoa
que toma café da manhã e
janta mais cedo”, relacionou.
Ele acrescenta que é preciso investigar, no entanto,
outros mecanismos que possam explicar a relação entre
hábitos alimentares regulares
e doenças cardíacas. “Também achamos que a resposta
inflamatória, o estresse oxidativo e a função endotelial
podem estar envolvidos na
associação entre comportamentos alimentares pouco
saudáveis e desfechos cardiovasculares”, afirmou.

Cães levam alegria a pacientes do Hugo
Pacientes,
acompanhantes e funcionários
do hospital Estadual de
Urgências de Goiânia Dr.
Valdemiro Cruz (Hugo),
unidade da Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) receberam a
visita inesperada de cinco
cães das raças golden retriever e labrador.
Lipe, Lord, George,
Simba e Baru são voluntários do projeto
de Atividade e Terapia

Assistida por Animais em
Hospitais de Goiânia, coordenado pelas faculdades de
Medicina Veterinária e de
Medicina da Universidade
Federal de Goiás (UFG).
A engenheira civil Morgana Gomes é dona do Lord,
que desde o início de 2018
é um dos 24 cachorros voluntários do projeto da UFG.
Para Morgana, Lord entende
o ambiente. “Acho que ele
sente a energia e sabe que
está em um lugar para levar e

receber carinho. Tenho a sensação que o Lord sai de uma
visita dessa assim como eu,
bem leve”, emociona a dona
do cão, que também participa de um projeto de visitas a
pessoas com autismo.
Os cães passearam por
um andar de enfermarias e
interagiram com pacientes
em um espaço ao ar livre
no hospital. A ideia é que, a
partir de agora, a visita dos
cães no Hugo seja realizada
uma vez por mês.
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Uma única
aposta ganha
maior prêmio
da história da
Mega-Sena,
de R$ 289
milhões
A Mega-Sena pagará
R$ 289,4 milhões a um
apostador que faturou,
sozinho, o maior prêmio já
pago em concursos regulares na história da loteria. A
premiação, que teve o resultado divulgado na noite
deste sábado, 11, dá fim
à maior série de rodadas
acumuladas na história da
loteria. Foram 14 concursos consecutivos sem que
ninguém acertasse as seis
dezenas.As dezenas sorteadas no concurso 2.150
da Mega-Sena foram: 23 24 - 26 - 38 - 42 - 49
O sorteio ocorreu às 20
horas deste sábado, 11,
em São Paulo. A última
vez que a Mega-Sena teve
uma série com tantos sorteios acumulados foi em
2006, quando o concurso
teve 12 rodadas sem que
ninguém ficasse com o
prêmio máximo. O prêmio
só havia acumulado por
um período tão longo em
2002 e 2004, mas nunca
havia chegado a mais de
12 sorteios sem ganhador.
Os números de todos
os sorteios mostram que
2019 tem sido até agora o
ano mais difícil de se obter
o prêmio máximo. Neste
ano, a bolada tem saído
uma vez a cada nove sorteios (foram 4 ganhadores
em 37 rodadas). No ano
passado, o número era um
prêmio máximo a cada cinco sorteios, e essa média já
chegou ser de um ganhador a cada 2,8 sorteios em
2013. Naquele ano, houve
37 ganhadores nos 105 sorteios da Mega realizados ao
longo dos 12 meses.
Levando em conta a
Mega da Virada, o prêmio
previsto para o sorteio
2.150 ocupa o terceiro
lugar entre as maiores
premiações da história,
perdendo apenas para os
sorteios realizados em 31
de dezembro de 2017 e
2018, que pagaram, respectivamente, R$ 302 milhões e R$ 306 milhões.
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Dívida faz governo refém do Congresso
O
Reprodução

governo Jair Bolsonaro pode seguir até
o fim de seu mandato dependente do Legislativo
para honrar todos os seus
pagamentos sem cometer
crime de responsabilidade,
o que é passível de impeachment. Este ano, o Executivo
já está refém do Congresso
para aprovar crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões e
evitar o calote em aposentados e brasileiros carentes que
precisam de assistência. Projeções da equipe econômica
indicam que até 2022 haverá
uma sucessão de rombos na
chamada “regra de ouro”
do Orçamento, que impede
emissão de dívida para pagar
despesas correntes.
Para 2020, o Tesouro estima rombo de R$ 264,9 bilhões na regra de ouro. Em
2021, a insuficiência será de
R$ 146,9 bilhões. Em 2022,
para R$ 157,5 bilhões.
A regra de ouro existe para
evitar que governos se endividem para pagar despesas
que não sejam investimentos
ou a rolagem da dívida pública. Já existe no Congresso
uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) para aprimorar a norma e dar ao governo mais instrumentos
de contenção dos gastos
antes do descumprimento.
A ideia é ter “gatilhos” que
seriam acionados para frear as despesas a tempo de
evitar o estouro da regra.
Autor da proposta, o de-

putado Pedro Paulo (DEM-RJ) alerta que o problema
pode se estender até mesmo
pelos próximos mandatos.
“Sem a reforma da Previdência, teremos descumprimento da regra de ouro pelos
próximos dez anos”, disse.
A sanção de uma lei que
muda a relação entre o Tesouro Nacional e o Banco
Central também tornará mais
difícil o cumprimento da norma nos próximos anos. Até

hoje, o lucro contábil obtido
pelo BC com o efeito da valorização do dólar sobre as
reservas internacionais era
repassado ao Tesouro e podia ser usado para cumprir
a regra de ouro – hoje há R$
167,1 bilhões nessa fonte de
recursos. A partir do segundo
semestre de 2019, não haverá mais essa transferência.
Enquanto a mudança na
regra de ouro não é aprovada,
a equipe econômica só tem

uma única saída: aprovar um
crédito suplementar no Congresso com o apoio de 257
deputados e 41 senadores
– maioria absoluta das duas
Casas. Sem aval dos congressistas, o governo ficaria entre
o calote em beneficiários e o
crime de responsabilidade.
Há preocupação porque
os problemas para pagamento começarão em julho, caso o crédito não seja
aprovado logo. Os primeiros

atrasos podem se dar nos
subsídios ao Plano Safra
2019/2020 e no pagamento
do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), concedido à população mais carente. Também estão sob risco
repasses a aposentados do
INSS e beneficiários o Bolsa
Família, embora nesses casos a margem de segurança
seja um pouco maior.
Técnicos da equipe econômica já avaliam a possibi-

lidade de substituir despesas
que ficaram condicionadas
ao aval do Congresso. A ideia
seria apertar despesas discricionárias, como custeio e
investimentos, para não sacrificar repasses obrigatórios
que têm impacto no dia a
dia da população. Essa alternativa ainda depende de discussão técnica e jurídica. A
ordem dentro do governo é
aguardar e apostar no “bom
senso” do Congresso.
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Show

Gastronomia

O Show Claudia Garcia “Gonzaguiando” Entre Amigos, que será apresentado amanhã, em Goiânia, é um passeio
pela obra dos Gonzaga. É comunhão
“das ARTES” como forma de expressão, com um significativo apelo social,
busca democratizar o acesso à cultura.
A cantora Claudia Garcia recebe no
palco cantores de vários segmentos
(MPB, Samba, Rap).

O 15º Festival Italiano de Nova
Veneza será realizado de 6 a 9 de
junho. O lançamento será no dia
30, na Casa da Indústria, da Fieg.
A programação inclui a Mostra
de Cinema Italiano, com apoio da
Embaixada da Itália no Brasil.

Goiânia, 13 de Maio de 2019

Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Turnê

Cangaço

Goiânia receberá nova apresentação da turnê Acústico Jota Quest
– Músicas para Cantar. A banda
fará show no dia 1º de junho, no
Centro de Convenções da PUC.
O espaço externo terá food truck
e cervejas artesanais.

O designer e artista plástico
pernambucano Fábio Melo
inaugurou seu espaço Bunker,
no jardim do ateliê de Eleonora
Hsiung. Fábio buscou referências
na infância vivida em Caruaru,
na estética do cangaço e no
movimento Armorial.

Fotos: Cristiano Borges

Salva-vidas

Show 2

O Rio Quente realizou pela primeira vez uma competição interna
para selecionar os melhores salva-vidas do complexo, que inclui o
Hot Park. Com os três primeiros
colocados da seletiva de Rio Quente e os selecionados da Costa do
Sauípe, a AVIVA montará o time
que competirá na etapa nacional,
no dia 30 de maio, em um parque
aquático no interior de São Paulo.

Ela receberá também Artistas de
Rua, Bailarinos, Grafiteiros, Artistas
Plásticos, Celebrando União e a
Arte. Um encontro de experiências
e ritmos, redefinindo a forma de
pensar em Arte. O encontro no
palco reflete na plateia eclética e diversificada com seguidores de cada
gênero, no palco representado.

Show 3
Visionário e Artista nato Gonzaguinha compõe politicamente o desejo de mudança de forma poética e
artística com a essência “de AMOR
À PÁTRIA” com a generosidade
do DOM recebido. O show que
acontece amanhã, às 20h, no
Teatro Sesi, tem entrada gratuita.
Basta levar 2kg de alimentos não
perecíveis ou um livro.

Diversidade
O cineasta, ator e escritor francês
Antony Hickling participará do Digo –
Festival Internacional de Cinema da
Diversidade Sexual e de Gênero de
Goiás, entre os dias 23 e 29, no Cine
Lumière do Banana Shopping. Hickling
vai exibir a triologia autobiográfica
Little Gay Boy, Where Horses Go To
Die e Frig, seguida de bate-papo.
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Sheila de Podestá, Ednara Braga, Eliane Martins e Leo Romano no coquetel
de inauguração da 23ª edição da CASACOR Goiás que aconteceu nesta última
quinta-feira, dia 9, com cardápio assinado pelo Buffet Fernando Hanna e com
set do DJ Thiago Jesus. A noite foi benemérita para o Cevam e OVG

ZONA FRANCA

Reinauguração
Acontece amanhã, a partir das
16h, o coquetel de reinauguração
da loja Carmen Steffens, no Flamboyant Shopping. No evento, que
reunirá 100 convidados especiais,
será apresentada à clientela a
nova franqueada da marca, a
empresária Carla Salles e a nova
coleção Carmen Steffens. O coquetel terá comidinhas assinadas
pelo Buffet Gourmet Loiola, line-up do DJ Eri com Carina Duarte,
drinks by Flair Gyn e decoração
de Silas Valverde.

Bel e Rildo Lasmar
prestigiaram o evento
de decoração

Produtores do Festival
Fogo de Chão, realizado em
Pirenópolis, organizam a Hamburgada Social. Dia 19, vão
distribuir hambúrgueres para
hospitais, orfanatos e asilos.
Carmem Gomes lançou o livro
Bramura das Matas, na última terça-feira (7), no Sesc Centro. A autora
dedicou à artista plástica Helena
Chaibub, que morreu em 2017.

Eduardo Bittar, Karla Bittar e Pedro Paulo Rego também
estavam na abertura da CasaCor Goiás 2019

Os empresários Filipe Borda
de Água e Silvinha completam
cinco anos de casados. A comemoração será com viagem
em resort em Santa Catarina.

Beleza
O Boticário recebe pelo segundo
ano o selo de “Marca de Beleza
mais Amada pelos Brasileiros” em
premiação anual da Kantar Worldpanel, que mapeia por meio de
pesquisas e análises o hábito de
compras dos brasileiros. A maior
rede de cosméticos do país está
há mais de 40 anos.

Berenice
O Shopping Bougainville passa
a contar com um quiosque da
Quem Disse, Berenice?, uma
das mais renomadas marcas de
cosméticos do Brasil. Instalado
no Piso 1, ao lado do Café do
Mundo, a miniloja foi inaugurada
no dia 3 de maio. Na ocasião, a
estrela do evento foi o perfume
Seja Como Flor.

Multidão sai às ruas de Caracas
para protestar contra Maduro
U

ma modesta multidão de venezuelanos saiu às ruas da
capital do país neste sábado para apoiar a oposição,
que comanda a Assembleia
Nacional da Venezuela, que
renova as pressões sobre o
governo do presidente Nicolás Maduro. A marcha foi organizada pelo líder opositor
Juan Guaidó, que se autointitulou presidente interino da
Venezuela em janeiro.
É a primeira manifestação
pública da oposição depois
que o vice-presidente da
Assembleia Nacional, Edgar
Zambrano, foi detido pelas
forças de segurança ligadas a

David González

Maduro. Outros líderes opositores buscaram abrigo em
embaixadas de outros países
em meio a renovados temores de repressão do governo
venezuelano.
Neste sábado, Guaidó
discutiu para cerca de mil
pessoas que estavam reunidas em Caracas, um número
menor do que o observado
em outras ocasiões. Maduro sustenta que o governo
do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, e a
extrema direita venezuelana
estão tentando promover
um golpe de Estado para
explorar o petróleo do país.
Fonte: Associated Press.
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Goiás, Tocantins e DF, 13 de Maio de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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 996167408
------------------------------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:996107062
----------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 494,14 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 446.49 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO
DE
FORMA
SEGURA,
CREDITOS
PARA
CARROS,MOTOS E CAMINHÕES, SEM JUROS E
SEM BUROCRACIA.SIMULACÕES E INFORMACÕES
LIGUE (62) 9 8108-1508
whatsaap CONSULTORA
DE VENDAS : EVANILDE
FERNANDES
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
-------------------------------

ANO 12, Nº 2066
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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL

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

Imóveis

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 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 Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
-------------------------------

DIÁRIO DO ESTADO
JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. 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.: 40072717 / 98110-9880
-------------------------------
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Ex-BBB Hariany
vem à Goiânia para
série de fotos

Reprodução

M

odelo e ex-BBB,
Hariany Almeida
estará em Goiânia
na próxima sexta-feira (17)
para participar de um ensaio
fotográfico da marca Brasil
70 Bikini. A loira vai estrelar a
campanha Sunrise, que será
lançada no dia 15 de junho.
Neste sábado (11), Ha-

riany publicou imagens em
Fernando de Noronha, lugar
que escolheu tirar alguns
dias de descanso. Antes disso, a modelo realiza fotos
para diversas marcas, entre
elas a goiana Brasil 70 Bikini.
Diretor criativo da marca, Jedson Pereira informou
que a campanha Sunrise terá

diversos modelos retrôs,
inspirados nos anos 1970.
“Os tons laranja e a estampa de onça vão predominar
na nossa coleção”, explicou.
Além da Sunrise, a ex-BBB
Hariany também vai posar
para a coleção Sunset, com
lançamento previsto para
setembro.

A Brasil 70 Bikini é uma
marca goiana que tem forte
expressão nas vendas on-line, especialmente via Instagram. “Enviamos nossos
modelos para todo o país, no
atacado e varejo. Outra pegada diferenciada é que produzimos modelos plus size e
sob medida”, disse Jedson.

Diário do Estado

Sophie Turner culpa a colega
Emilia Clarke por copo esquecido
em cena de ‘Game of Thrones’
A atriz Sophie Turner,
23, apontou a colega de
elenco Emilia Clarke, 32,
como possível responsável pelo copo de café esquecido em um cenário
de Game of Thrones. O
objeto acabou aparecendo no último episódio da
série e provocou diversos
comentários dos fãs.
Turner entregou a colega como possível culpada
durante o programa The
Tonight Show, na noite
desta sexta-feira (10). Na
ocasião, a atriz foi surpreendida por um vídeo
do marido, o cantor Joe
Jonas, 29, em que ele a
questiona sobre a possibilidade de ser ela a responsável pelo esquecimento.
O apresentador do
programa, Jimmy Fallon,
mostrou ainda fotos de
Turner circulando nos bastidores da série com um
copo de café da Starbucks,
igual ao que aparece na
cena da série. Ela, no entanto, negou ser a responsável pelo erro e justificou
dando alguns spoilers:
“Esta garota morre”,
afirmou, apontando para a
colega de elenco que aparece com ela na foto. “E

essa [foto do copo de café] é
uma cena do episódio depois
que ela morre. Então, por que
estou segurando este copo
de café? Está em uma cena
diferente. Além disso, todos
nós usados copos iguais para
água, chá e tudo.”
O diretor de arte da série, Hauke Richter, já havia
comentado o erro da cena,
após a repercussão: “Coisas
podem ser esquecidas no set.
Este esquecimento, entretanto, tornou-se fora de proporção porque nunca tinha
acontecido antes em ‘Game
Of Thrones‘”, afirmou à revista norte-americana Variety.
Diante de tantos meme e
comentários sobre o erro, até a
Starbucks se pronunciou: “Sinceramente, ficamos surpresos
por ela não ter pedido uma Bebida de Dragão”, disse a conta
oficial da empresa através de
um tuíte, em referência a uma
das bebidas da cafeteria.
Por conta de toda a repercussão, a HBO corrigiu a
cena e substituiu o episódio
em sua plataforma HBO Go.
Os espectadores que abriram o episódio “The Last of
the Starks” no aplicativo já
na terça-feira (7) se depararam com a cena corrigida,
sem o copo da Starbucks.

