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Projeto que obriga presos 
a pagarem despesas avança
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, ontem, projeto de lei que obriga presos 
a pagarem por suas despesas na prisão. O texto segue para a análise do plenário da Casa. p3
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Preso tenta subornar agente prisional 
e é autuado em flagrante no Canedo
O preso ofereceu dinheiro para poder ter acesso a um celular. O agente, que 
trabalha a 16 anos no sistema prisional, deu voz de prisão imediatamente. p2
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Preso tenta subornar agente 
prisional e é autuado em 
flagrante, em Senador Canedo

Um detento da Unidade 
Prisional (UP) de Senador Ca-
nedo foi autuado em flagran-
te ontem, depois de tentar 
subornar um agente peni-
tenciário. O preso ofereceu 
dinheiro ao servidor público 
para que fosse facilitado o 
acesso a um aparelho celular.

De acordo com a Direto-
ria-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP), o fato 
aconteceu pela manhã. O 
reeducando chamou o agen-
te e disse que não estava se 
sentindo bem. O servidor en-
tão realizou o procedimento 

padrão e conduziu o detento 
para o atendimento médico.

No meio do caminho o 
preso ofereceu dinheiro, por 
meio de gestos e falas, para 
que ele pudesse ter acesso a 
um aparelho celular. O agen-
te, que trabalha a 16 anos no 
sistema prisional, deu voz de 
prisão imediatamente.

Após a consulta médica, o 
preso confessou que não es-
tava passando mal nem sen-
tindo dores. Ele foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia 
do município para que ele 
fosse autuado em flagrante.
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Aumento do uso de aplicativos reduz 
mortes no trânsito, diz pesquisa 
Pesquisa feita pelo Da-

tafolha para o Obser-
vatório Nacional de Se-

gurança Viária (ONSV) revela 
que, na região metropolitana 
de São Paulo, chega a 81% o 
total de pessoas que preferem 
utilizar o serviço de motoris-
tas de aplicativos em vez de 
dirigir após beber, superando 
a média nacional de 68,5% e 
também a região metropoli-
tana do Rio de Janeiro (77%).

A pesquisa também mos-
tra que a chegada ao Brasil 
dos aplicativos de transpor-
tes contribuiu para reduzir o 
número de mortes no trân-
sito. O levantamento indica 
que 83% dos brasileiros con-
cordam que os aplicativos 
de mobilidade contribuíram 
para a redução de mortes no 
trânsito. Foram entrevistadas 
3.531 pessoas entre os dias 
2 e 10 de abril deste ano, 
de todas as regiões do país, 
incluindo capitais, regiões 
metropolitanas e cidades do 
interior. A pesquisa se insere 
no Maio Amarelo, campanha 
mundial que objetiva sensibi-
lizar a população em relação 
à segurança no trânsito e di-
minuição de acidentes.

A mudança de comporta-
mento em relação à bebida 
e direção pode ser observa-
da, principalmente, entre os 
mais jovens (até 24 anos): 
75% dos entrevistados afir-
maram que trocam a direção 
pelo aplicativo quando vão 

consumir bebida alcoólica. 
Entre a população de 60 
anos ou mais, os aplicativos 
são preferidos por 59%.

A pesquisa mostra que 
quem bebe mais é o homem 
e também quem causa mais 
acidentes, com índices entre 
75% e 80%, respectivamente. 
A faixa etária que mais bebe foi 
identificada entre 25 anos e 34 
anos (56%). É ainda nessa fai-
xa de idade que é registrado o 
maior número de mortes, em 
especial entre motociclistas. 

 
Conscientização
O resultado da sondagem 

levou o ONSV a concluir que 
o brasileiro tem se cons-
cientizado cada vez mais em 
usar outros meios de deslo-

camento, que não o veículo 
próprio, quando vai a uma 
festa, balada ou pretende 
beber, disse o presidente da 
instituição, José Ramalho. 
“Seja essa preocupação com 
a questão dos acidentes que 
ele pode causar, por uma 
maior consciência, ou até 
mesmo em função das blit-
zes da Lei Seca, que hoje já 
estão consolidadas em vá-
rios locais do país”.

De acordo com números 
mais recentes do Departamen-
to de Informática do Sistema 
Único de Saúde (Datasus), do 
Ministério da Saúde, divulga-
dos no ano passado, o núme-
ro de mortes em acidentes de 
trânsito caiu 17%, passando de 
44,8 mil óbitos, em 2012, para 

37,3 mil em 2016. Em 2019, 
deverá ser efetuado levanta-
mento referente a 2017.

O presidente da ONSV dis-
se que, de ano a ano, o total 
de óbitos apresenta queda 
entre 4% a 6%. “Através dessa 
pesquisa, a gente quis checar 
se realmente o cidadão está 
usando algum meio de trans-
porte para evitar a questão 
do acidente e a questão da 
Lei Seca. Isso foi comprova-
do”, disse Ramalho.

 
Álcool e direção
Pela Lei 13.546, que mo-

dificou o Código de Trânsito 
Brasileiro, dirigir embriagado 
é considerado infração gravís-
sima, com multa no valor de 
R$ 2.934,70 e suspensão do 

direito de dirigir por 12 me-
ses. Além disso, se o motoris-
ta alcoolizado se envolver em 
acidente de trânsito grave e 
causar a morte de alguém, po-
derá ficar preso de cinco a oito 
anos. “Há uma preocupação 
maior do usuário e essa deve 
ser uma tendência de aumen-
to ainda maior nos próximos 
meses”, disse Ramalho.

Segundo o presidente do 
ONSV, o uso de aplicativos 
de transportes influenciou 
na mudança do hábito no 
trânsito dos brasileiros, além 
da elevação do valor das 
multas. Ramalho disse que 
o Maio Amarelo contribuiu 
também para que a socieda-
de faça uma reflexão sobre a 
redução de acidentes.
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Publicada lei 
que garante 
mais proteção 
à mulher 
vítima de 
violência

A Lei Maria da Penha 
prevê, a partir de agora, 
a aplicação de medidas 
protetivas de urgência a 
mulheres ou a seus de-
pendentes ameaçados de 
violência doméstica ou fa-
miliar. O Diário Oficial da 
União publicou a lei san-
cionada pelo presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, com as alterações que 
darão mais rapidez nas de-
cisões judiciais e policiais.

De acordo com nova 
norma, quando consta-
tada a existência de risco 
atual ou iminente à vida 
ou à integridade física 
da mulher, ou de seus 
dependentes, o “agres-
sor será imediatamente 
afastado do lar, domicílio 
ou local de convivência” 
com a vítima, medida que 
pode ser adotada pela 
autoridade judicial; pelo 
delegado de polícia; ou 
pelo policial, quando o 
município não for sede 
de comarca e não houver 
delegado disponível no 
momento da denúncia.

A lei prevê também que, 
quando a aplicação das me-
didas protetivas de urgência 
for decidida pelo policial, o 
juiz deve ser comunicado, 
no prazo máximo de 24 
horas, para, em igual prazo, 
determinar sobre “a manu-
tenção ou a revogação da 
medida aplicada, devendo 
dar ciência ao Ministério 
Público (MP) concomitan-
temente”. Antes das alte-
rações, que passam a valer 
a partir desta terça-feira, o 
prazo era de 48 horas.

Diz ainda que as medi-
das protetivas têm que ser 
registradas em banco de da-
dos mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
garantido o acesso do MP, 
da Defensoria Pública e dos 
órgãos de segurança pública 
e de assistência social, com 
vistas à fiscalização e à efeti-
vidade das medidas de pro-
teção. No caso de prisão do 
agressor e, em havendo risco 
à integridade física da vítima 
ou à efetividade da medida 
protetiva de urgência, não 
será concedida liberdade 
provisória ao preso.

MP-GO pede afastamento de médico 
que cobrava por procedimentos do SUS

O Ministério Público 
de Goiás propôs ação 
de improbidade ad-
ministrativa contra o 
médico oftalmologista 
João Paulo  Passos, em 
razão da cobrança por 
procedimentos realiza-
dos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) no mu-
nicípio de Rio Verde. 

Em caráter liminar, é 
pedida a indisponibilida-
de de bens do réu, assim 
como seu afastamento da 
função pública, mediante 
a suspensão do termo de 
credenciamento firmado 
entre ele e o município.

É requerido o bloqueio 
de bens do réu no montante 
referente à soma dos valores 
acrescidos ilicitamente (R$ 
2.851,16), do dano ao erário 
(R$ 3.510,02) do dano moral 
coletivo (R$ 100 mil) e da 
multa civil (R$ 8.553,48), to-
talizando R$ 114.914,66. 

Conforme apontado na 
ação, depoimentos de pa-
cientes do médico confir-
maram as suspeitas de que 
o médico cobrava por pro-
cedimentos cirúrgicos. Entre 
as alegações para a cobrança 
estava, no caso de pacientes 
que passavam pela cirurgia 
de catarata, a necessidade 

de comprar uma lente de 
“melhor qualidade”.

 As vítimas ouvidas pelo 
MP-GO disseram que ele che-
gava a mostrar uma embala-
gem vazia, alegando que se-
ria a lente utilizada, pela qual 
cobrava valores superiores a 
R$ 1 mil, aceitando, inclusive, 
parcelamento do valor. 

No entanto, a Secretaria 
Municipal de Saúde repas-
sa o valor de R$ 1,3 mil ao 
profissional credenciado, 
no qual já está incluso o 
valor das lentes utilizadas, 
bem como o risco cirúrgico 
e os demais materiais utili-
zados no procedimento. 
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Por unanimidade, STJ liberta 
Temer e coronel Lima

A Sexta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu por unani-
midade ontem conceder 
habeas corpus e libertar 
o ex-presidente Michel 
Temer, preso na sede do 
Comando de Policiamen-
to de Choque, da Polícia 
Militar, em São Paulo. 

Os quatro ministros 
que votaram (Antônio 
Saldanha, Laurita Vaz, 
Rogério Schietti e Néfi 
Cordeiro) se manifesta-
ram favoravelmente à 
libertação de Temer e 
do coronel João Baptista 
Lima Filho, ex-assessor e 
amigo pessoal do ex-pre-
sidente – outro integran-
te da turma, o ministro 
Sebastião Reis Junior se 
declarou impedido e não 
participou da sessão.

A decisão tem caráter 
liminar. Temer e Lima fica-
rão em liberdade até o jul-

gamento definitivo do mérito 
do habeas corpus, pela própria 
Sexta Turma. A data do julga-
mento ainda não definida.

Os ministros que votaram 
na sessão desta terça se ma-
nifestaram pela substituição 
da prisão pelas seguintes 
medidas cautelares: proibi-
ção de manter contato com 
outros investigados; proibi-
ção de mudança de endere-
ço e de se ausentar do país; 
entregar o passaporte; blo-
queio dos bens até o limite 
de sua responsabilidade; 
não contato com pessoas 
jurídicas relacionadas ao 
processo; proibição de exer-
cer funções de direção em 
órgãos partidários.

Temer e Lima são réus por 
corrupção, lavagem de dinhei-
ro e peculato em uma ação 
penal que tramita no Rio de Ja-
neiro e apura supostos desvios 
na construção da Usina Angra 
3, operada pela Eletronuclear.

Comissão do Senado aprova 
projeto que obriga presos a 
pagarem por suas despesas

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) do Se-
nado aprovou, ontem, 

projeto de lei que obriga presos 
a pagarem por suas despesas 
na prisão. O texto segue para a 
análise do plenário da Casa.

De autoria do ex-senador 
Waldemir Moka (MDB-MS), 
a proposta altera a Lei de Exe-
cução Penal, acrescentando 
a obrigatoriedade de o preso 
ressarcir o Estado pelos gastos 
com a sua “manutenção no 
estabelecimento prisional”.

A proposta prevê que, se 
o preso não tiver recursos 
para arcar com o ressarci-
mento, “deverá valer-se do 
trabalho”. Em seu parecer, 
a relatora Soraya Thronicke 
(PSL-MS) fixou um desconto 
mensal em até um quarto da 

remuneração recebida.
Caso o preso não tenha 

conseguido arcar com as 
despesas, o projeto pre-
vê que o valor seja inscrito 
como “dívida ativa da Fazen-
do Pública”. Soraya acres-
centou em seu parecer a 
previsão de que, caso seja 
comprovada a impossibilida-
de de o preso quitar a dívida 
em cinco anos, a obrigação 
do pagamento é extinta.

“Ainda que o preso tra-
balhe e que a remuneração 
viabilize os descontos em 
favor do Estado, pode ser 
que o valor auferido duran-
te a execução da pena seja 
insuficiente para custear 
todas as despesas de ma-
nutenção”, diz a senadora.

Ela completa: “para que 

o preso hipossuficiente não 
saia da prisão já como um 
devedor, o que seria um pri-
meiro obstáculo a sua resso-
cialização, e para que fique 
bem claro que o objetivo da 
proposta não é criminalizar 
a pobreza, estamos propon-
do, na forma do substitutivo 
apresentado ao final, a sus-
pensão da exigibilidade do 
débito por até cinco anos, 
em caso de hipossuficiência, 
para que se aguarde even-
tual modificação da condi-
ção econômica do devedor, 
extinguindo-se a obrigação 
após esse prazo”.

No caso de presos provi-
sórios, Soraya aceitou emen-
da prevendo que “as quan-
tias apuradas pelo Estado 
serão depositadas judicial-

mente e deverão ser rever-
tidas para o pagamento das 
despesas de manutenção 
somente no caso de conde-
nação transitada em julga-
do”. “No caso de absolvição, 
os valores depositados serão 
restituídos ao preso”, explica 
a senadora, no parecer.

Na justificativa, Soraya diz 
que, ao dar parecer favorá-
vel ao projeto, está “escutan-
do a voz do povo”. “Aprender 
que o trabalho é o meio pelo 
qual se ganha o dinheiro 
para custear o que quere-
mos e o que precisamos em 
nossas vidas é princípio para 
se viver em sociedade. Saber 
o valor do trabalho e o valor 
do dinheiro é questão básica 
para reinserção social”, re-
gistra a senadora.

Geraldo Magela
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China reage a Trump
e aumenta tarifas sobre 
produtos dos EUA

Em resposta à mais re-
cente taxação sobre pro-
dutos chineses anuncia-
da pelos Estados Unidos 
(EUA), a  China afirmou 
que vai aumentar de 5% 
para 25% as tarifas sobre 
mais de 5 mil produtos 
americanos com valor 
equivalente a 60 bilhões 
de dólares e que vão de 
baterias a espinafre e café.

A medida, que deve 
entrar em vigor em 1º de 
junho, agrava a guerra co-
mercial entre os dois pa-
íses. Uma tarifa adicional 
de 25% será imposta so-
bre mais de 2.400 produ-
tos, incluindo gás natural 
liquefeito, e outra de 20% 
sobre cerca de mil produ-
tos, afirmou o Ministério 
das Finanças chinês.

“O ajuste feito pela 
China em tarifas adicio-
nais é um a resposta ao 
unilateralismo e protecio-
nismo dos EUA. A China 
espera que os EUA voltem 
para o caminho correto 
do comércio bilateral”, 
disse o ministério.

O porta-voz do Minis-
tério do Exterior chinês, 
Geng Shuang, afirmou 
que “a China jamais se 

renderá a pressão externa”.
Na última sexta-feira, o 

presidente americano, Do-
nald Trump, elevou para 
25% as taxas alfandegárias 
sobre o equivalente a 200 
bilhões de dólares de bens 
importados da China, atin-
gindo mais de 5 mil itens. 
Trump argumentou que Pe-
quim recuou em relação a 
compromissos alcançados 
em meses de negociações.

O presidente america-
no alertou via Twitter seu 
homólogo chinês, Xi Jin-
ping, de que a China “será 
fortemente ferida” se não 
aceitar um novo acordo co-
mercial. Pequim tinha “um 
grande acordo, quase com-
pleto e recuou”, escreveu.  
“A China não deveria reta-
liar ou só ficará pior.”

O presidente insistiu que 
as tarifas impostas pelos 
EUA a milhares de produtos 
chineses não prejudicam os 
consumidores americanos. 
O assessor econômico da 
Casa Branca Larry Kudlow 
contradisse o presidente ao 
afirmar que tanto consumi-
dores quanto empresas dos 
EUA arcam com as tarifas. 
“Ambos os lados vão pagar”, 
disse à emissora Fox News.

Novas ameaças de bomba 
esvaziam prédios na Argentina
Uma nova série de 

ameaças de bomba 
esvaziaram prédios 

de Buenos Aires, capital da 
Argentina, ontem. Entre 
eles, parte da Câmara dos 
Deputados, que já havia sido 
alvo um dia antes.

Também receberam aler-
tas os estúdios da emissora 
Telefe e um hospital. Em 
todo os casos, a polícia ar-
gentina descartou perigo, 
segundo o jornal “Clarín”.

As ameaças desta terça-
-feira são mais um caso de 
uma série de episódios que 
intrigam a polícia argentina. 
Na segunda, um anexo da Câ-
mara dos Deputados, a Casa 
Rosada - sede do governo -, e 
algumas estações de trem re-
ceberam ameaças de bomba.

Também na segunda-feira, 
policiais prenderam um ho-
mem que entrou armado na 
Casa Rosada pedindo para 
falar com o presidente Mau-
ricio Macri. Aparentemente, 
esse caso não tem relação 
com as ameaças de bombas.

Segundo o jornal “Clarín”, 
o governo da Argentina ava-
lia criar um novo protocolo 
para evitar mais transtornos 
causados. A ministra da Se-

gurança, Patricia Bullrich, 
prometeu, ainda, processar 
criminalmente os responsá-
veis pelas ameaças.

As ameaças ocorrem 
meses antes das eleições 
presidenciais, em que Macri 
tentará a reeleição. A ex-
-presidente Cristina Kirch-
ner lidera as pesquisas.

Assassinato 
de deputado
Os incidentes ocorrem dias 

depois da morte do deputado 

argentino Héctor Olivares, no 
domingo. Três dias antes, ele 
sofreu um ataque a tiros 
que vitimou também um 
funcionário do parlamentar.

Olivares e a outra víti-
ma foram baleadas perto 
do Congresso, no centro de 
Buenos Aires. Inicialmente, 
o assassinato causou como-
ção política, mas a tensão 
diminuiu após virem à tona 
os indícios de motivação 
pessoal para o crime.

A ministra da Segurança, Pa-

tricia Bullrich, atribuiu o crime na 
sexta-feira a “um clã mafioso” e 
descartou motivação política.

Nesta terça-feira, a Jus-
tiça do Uruguai aceitou ex-
traditar Juan Navarro Cádiz, 
argentino de 25 anos en-
volvido no assassinato, in-
formaram fontes judiciais à 
agência France Presse.

Navarro Cádiz foi preso 
no Uruguai após o crime e 
colocado à disposição da Jus-
tiça que agiu a pedido de seu 
homólogo argentino.
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Bolhas preciosas Marrocos
O Museu Pedro Ludovico Teixeira, 
unidade da Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult Goiás), promove hoje, 
às 16h, a 4ª edição do projeto Café 
Com Pedro, com uma programação 
especial que integra a 17ª Semana 
Nacional de Museus, iniciativa 
promovida pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), em comemoração ao 
Dia Internacional de Museus (18/05). 

O Café Com Pedro terá a partici-
pação de Eduardo Aiog, grafiteiro 
e coordenador do espaço Beco da 
Codorna – Museu de Arte Urbana, 
Braúlio Vinicius diretor da Faculda-
de de Artes Visuais da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), e Simone 
Borges Camargo, arquiteta, urba-
nista e doutoranda pela UFG.

Em parceria com Mauricio de Sousa 
Produções (MSP) o Sicredi lançou 
neste mês de maio, desenhos 
animados sobre educação finan-
ceira. Os personagens da Turma da 
Mônica falam sobre planejamento 
financeiro e controle de gastos de 
uma forma leve e divertida, com o 
objetivo de ensinar sobre a impor-
tância da educação financeira.

As amigas Marylia Penna de Oliveira, 
Raquel Pires e Mônica Andrade unem 
forças para realizar a 1ª Feijuca Bene-
ficente, em prol de Abrigo São Vicente 
de Paulo, no dia 18 de maio, às 12h, 
no Oliveira’s Place. O valor do ingresso 
é de $ 100, sendo que crianças de 05 
a 12 anos pagam R$ 50. Será servido 
um Open Bar até as 16h.

No dia 22 de maio, o Estado de 
Goiás inaugurará oficialmente 
uma filial própria da ABD – Asso-
ciação Brasileira de Designers de 
Interiores para associados e con-
vidados especiais. A presidente 
da Associação, Silvana Carminati, 
apresentará oficialmente os 
representantes da ABD na região 
em um evento na CasaCor Goiás.

A Direção do Teatro SESI informa 
que a pauta de ocupação para o 
Projeto Terça no Teatro SESI para 
o segundo semestre de 2019 
encontra-se aberta. As reservas de 
datas para shows, concertos de or-
questras, recitais, grupos de dança 
e teatro poderão ser solicitadas 
mediante propostas em conformi-
dade às solicitações estipuladas.  

Sucesso em São Paulo, Santa 
Catarina e Brasília, chega em Goiânia 
pela primeira vez o Decanter Wine 
Day, circuito de degustação de vinhos 
importados com mais de 100 rótulos. 
O evento acontece no dia 30 de 
maio, no Restaurante Contemporane 
e contará com a presença do reno-
mado Sommelier Tiago Locatelli.

Poderão inscrever-se artistas indivi-
duais, coletivos e grupos artísticos 
de todo o País e do exterior, cujas 
propostas e ações sejam adequa-
das às exigências da instituição. O 
Teatro SESI oferece a produção do 
espetáculo, estrutura técnica, técni-
cos especializados para montagem 
e assessoria de impressa.

O projeto “D´Boa”, do Lowbrow 
Lab Arte & Boteco, receberá 
hoje a banda Muamba, às 22h. 

Hoje é dia de karaokê na 
Monkey Goiânia. Além de can-
tar, o público pode aproveitar 
a promoção de chope puro 
malte e dobradinha de caipiri-
nha, cozumel e catuaba.

A TIM acaba de ativar a rede 
4G na frequência de 700 MHz 
em mais duas cidades goianas: 
Abadiânia e Cachoeira Dourada. 

Nos próximos dias 24, 25 e 26 
de maio, a cidade histórica de 
Pirenópolis (GO) recebe a primei-
ra edição da festa “Paradisum 
Weekend”, com diversos DJs e 
músicos renomados da música 
eletrônica de todo o Brasil. O 
evento acontecerá na Pousada 
da região, Villa das Pedras e os 
ingressos custam a partir de R$88 
e pacotes a partir de R$510. O 
line UP do festival conta com a 
presença de KVSH, Breaking Beat-
tz, Barja, Felguk, Devochka, Jord e 
Rodrigo Vieira.

O empresário Pedro Vasco vai 
inaugurar no seu Bartolomeu Res-
taurante um elegante espaço para 
festas patrocinado pelo champanhe 
Taittinger, que será o líquido oficial 
do pedaço. Aguarda apenas a finali-
zação do acabamento das obras. 

A marca goiana Muchacha, do Grupo 
Sallo, irá lançar amanhã, a partir das 
9h, nas lojas da marca, localizadas 
no Shopping CMB, no Goiás Center 
Modas, no Mega Polo Modas e em 
Campinas, a nova coleção de inverno 
2019, “Tarde em Marrakech”. 

A designer Eleonora Hsiung, o diretor regional da Brasal Incorporações, Thiago Galvão, a em-
presária Julliana Araújo e a gerente da Brasal, Verônica Vale, foram os anfitriões de um jantar 
oferecido a um seleto grupo de 22 convidados, durante lançamento da nova coleção de joias 
em ouro da EH en Or. A recepção foi realizada no decorado do Reserva Parque Areião.

O casal Julinho Penha Peres e Iraildes marcaram presen-
ça na Feijoada do Elpidio no Restaurante Assoluto no 
último sábado (11) e já confirmaram a participação no 
próximo dia 01 de junho no Quintal das Araras. 

ZONA FRANCA

Danielle Costa (à direita) re-
cebeu na loja da PatBo Con-
cept Goiânia, a médica Eddy 
Patricia Sanchez durante o 
café da manhã, no último 
sábado (11), em comemora-
ção ao “Dia das Mães” 

Natacha Pisarenko



------------------------------- 
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 fl ex 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 fl ex 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$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex 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 fl ex 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 
fl ex 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 fi re 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 fl ex 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
-------------------------------
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
-------------------------------

Veículos
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Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 22/Maio/2019 às 14h00 2º Leilão: dia 23/Maio/2019 às 14h00

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ: 
51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar:  
Primeiro Leilão: dia 22 de Maio de 2019 às 14:00 horas - Segundo Leilão: dia 23 de Maio de 2019 às 14:00 horas 
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições 
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição dos Imóveis: Imóvel 
01: LOTE DE TERRENO URBANO, situada em Formosa/GO, no loteamento denominado “CHÁCARAS SETOR SUL”, 
desmembrado da chácara nº 166-A, identi fi cado pelo nº 01, com as seguintes confrontações e metragens: Frente, 
limitando-se com a Rua “A”, medindo 10,35m;  Fundo, limitando-se com parte restante da chácara 166, medindo 
10,35m; Lado direito, limitando-se com a Av. Formosa-Cristalina, medindo 15,50m; Lado esquerdo, limitando-se com 
o lote 02, medindo 15,50m; perfazendo uma área total de 160,42 m² de extensão superfi cial. No terreno foi edifi cada 
uma CASA RESIDENCIAL com área construída de 70,00 m², contendo: 01 sala, 01 quarto, 01 suíte, 01 banheiro, 01 
cozinha e 01 área de serviço. Matrícula nº 49.921 do Cartório do 1º Ofí cio e Registro de Imóveis de Formosa/GO.  
Imóvel 02: LOTE 01-C, DA QUADRA 87, medindo 10,42m de frente para a Rua pau Brasil; 12,00m na lateral direita 
para o lote 06; 12,00m na lateral esquerda confrontando com o lote 01-B; e 10,42m de fundo confrontando com o lote 
02; perfazendo uma área total de 125,04 m², situado no LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS 2º ETAPA, na cidade 
de Luís Eduardo Magalhães/BA. No terreno foi edifi cada uma CASA RESIDENCIAL. Matrícula nº 14.155 do Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas de Luís Eduardo Magalhães/BA. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 339.833,32 Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 223.594,31 Caso não 
haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 
23 de Maio de 2019, às 14:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou 
superior ao valor da dívida, dos débitos de IPTU, Condomínio, Encargos Legais e Contratuais, Prêmios de Seguros e 
Honorários Advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.
br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos existentes (água e IPTU), serão por conta do arrematante. 
O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária junto ao Banco Itaú, agência 
0045, conta corrente 46888-1, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição dos imóveis no leilão, como: pagamento 
de 05% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU em cobrança judicial, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. Os imóveis objetos do leilão serão alienados em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontram inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir os imóveis por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam ser 
feitos judicialmente pela anterior proprietária. Na hipótese dos imóveis arrematados estarem ocupados ou locados, o 
comprador assume total responsabilidade no tocante às suas desocupações, assim como suas respecti vas despesas. 
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência aos imóveis e ao procedimento ora realizado, bem como 
de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 047/2018
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, com e sem motorista, 
para todos os Estados das Regiões Norte e Centro-Oeste (Acre, Amazonas, 
Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul), exceto o Distrito Federal e Região do Entorno.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 18/01/2019 – HORÁRIO: 09h30m.
LOCAL: Na internet, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL: O edital está disponível nas páginas eletrônicas: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.secretariageral.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes, 
bem como na Presidência da República (Anexo II do Palácio do Planalto, Ala A, 
Sala 205, Brasília/DF). 

Brasília, 07 de janeiro de 2019
Guilherme Paiva Silva

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

GOVERNO 
FEDERAL
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AVISO DE EDITAL - EXCLUSIVA PARA ME E EPP - PROCESSO N.º 
26/2019 - Pregão Presencial  N.º 20/2019 -  A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura municipal de Cumari-GO; de acordo a Lei 10520/02 
e subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações, torna-se público, o aviso do 
Edital Pregão Presencial Para Registro de Preços- Tipo Menor Preço Por 
Item a saber: Objetivando a Aquisição de Materiais para Cobertura da Ar-
quibancada do Estádio de Futebol.  LOCAL, DATA E HORA DA REALIZA-
ÇÃO DO CERTAME: A sessão pública será realizada na sede da “CPL”, 
situada na Prefeitura Municipal de Cumari, Praça São João Batista n.º  
01 Centro, dia 29 de maio de 2019, com início ás 09:00min.    AQUISI-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido na sede da CPL, no en-
dereço acima descrito, ou pelo SITE: www.cumari.go.gov.br Cumari, 15 
de maio de 2.019. JOSE MARTINS DE ARAÚJO- Pregoeiro Oficial



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

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
------------------------------
-JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
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.
-------------------------------

------------------------------- 
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
-------------------------------
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LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS 29/05 -10H
Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 29 - Águas Lindas de Goiás/GO. Terreno c/ 3.906,42m². Bairro Jardim da Barragem VI. Rua 
21 (lt. 02 da qd. 81). Loteamento denominado Jardim da Barragem VI. Sem benfeitorias. Matr. 48.237 
do 1º RI local. Obs.: O fundo do terreno confronta com uma Área “Non Aedifficandi”. Fica sob a resp. 
do comprador, eventual necessidade de demarcação física e georreferenciamento, bem como da 
desocupação do imóvel. O pagto. de eventuais dívidas existentes de IPTU, serão de exclusiva resp. 
do arrematante, sem direito a reembolso.(AF). LANCE MÍN.: R$ 165.000,00. Pagto.: valor do arremate 
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Condições de venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.
sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastr. prévio no site do Leiloeiro, conforme descrito no edital. Dados 
e valores, sujeitos à alterações até a data do leilão. Inf.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br. 

Imóveis

Serviços

Empregos
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‘Mussum - Um filme 
do Cacildis’ será exibido 
no Cine Cultura

O Cine Cultura exibe, 
entre os dias 16 e 22 
de maio, quatro longa-
-metragens brasileiros, 
incluindo  o ‘Mussum- 
Um filme do Cacildis’, di-
rigido por Susanna Lira. 
O documentário conta 
a trajetória do músico 
e comediante Mussum. 
Primeiro como vocalista 
do grupo Os Originais do 
Samba e depois no cine-
ma e na TV como inte-
grante d’Os Trapalhões.

Estreados há uma se-
mana, os filmes ‘A Som-
bra do Pai,’ de Gabriela 
Amaral Almeida; ‘Chuva 
é Cantoria na Aldeia dos 
Mortos’, de João Salaviza 
e Renée Nadar Messora; 
e ‘Amazônia - O Desper-
tar da Florestania’, Chris-

tiane Torloni, também estão 
em cartaz na sala que funcio-
na na Praça Cívica.

O ingresso custa R$ 8 (in-
teira), com pagamento acei-
to apenas em dinheiro. Às 
segundas todo mundo paga 
meia. Confira a programação 
completa do Cine Cultura, de 
16 a 22 de maio: 15h (ape-
nas sábado 18/05) Mostra 
Permanente de Curtas (gra-
tuita, 16 anos); 15h (exceto 
sábado 18/05) AMAZÔNIA 
- O DESPERTAR DA FLORES-
TANIA (106 min, livre); 17h 
(todos os dias) CHUVA É 
CANTORIA NA ALDEIA DOS 
MORTOS (114 min, livre); 
19h10 (todos os dias) MUS-
SUM - UM FILME DO CACIL-
DIS (75 min, 10 anos); 20h40 
(todos os dias) A SOMBRA 
DO PAI (92 min, 16 anos).

Malévola pode 
voltar a ser vilã?

A Disney divulgou o pri-
meiro trailer oficial de 
Malévola: Dona do Mal, 

continuação do live-action es-
trelado por Angelina Jolie.

E por mais que a grande 
reviravolta do original tenha 
sido justamente transformar 
a clássica vilã de A Bela Ador-
mecida em uma figura bon-
dosa, alguns fãs acreditam 
que a Disney vai reverter 
isso na continuação - dada 
as ações consideradas peri-
gosas de Jolie no trailer.

A premissa do filme en-
volve a princesa Aurora acei-
tando o pedido de casamen-

to do príncipe Phillip, o que 
leva Malévola a acompanhá-
-la para conhecer seus pais – 
Rei George e Rainha Ingrith.

Em certo ponto do tea-
ser, vemos Malévola usan-
do seus poderes para ata-
car os guardas do castelo 
de Ingrith. Isso parece irri-
tar Aurora, que nesse pon-
to já deve estar afeiçoada à 
Rainha, e acaba provocando 
uma fuga da protagonista.

A prévia culmina na pro-
tagonista atacando o cas-
telo de Ingrith, o que até 
poderia sugerir uma revi-
ravolta sombria para Ma-

lévola, mas não é o caso. A 
verdade é que Ingrith se re-
velará como a real antago-
nista da história, e as cenas 
de batalha no trailer devem 
ser uma tentativa da prota-
gonista de resgatar Aurora.

Malévola: Dona do Mal 
voltará a explorar a com-
plexa relação da fada do 
título, vivida por Angelina 
Jolie, com a princesa Auro-
ra (Elle Fanning), enquanto 
as duas precisam formar 
novas alianças e enfrentar 
novos inimigos na jornada 
para proteger os seres má-
gicos da terra dos Moors.

Harris Dickinson subs-
tituirá Brenton Thwaites 
como Príncipe Phillip. Ed 
Skrein (Deadpool), Chiwetel 
Ejiofor (12 Anos de Escravi-
dão) e Michelle Pfeiffer são 
as novidades do elenco.

O roteirista Jez Butterwor-
th, que trabalhou em 007 
Contra Spectre (2015) e No 
Limite do Amanhã (2014), 
reescreveu o roteiro original 
criado por Linda Woolver-
ton. Joachim Ronnig (Piratas 
do Caribe: A Vingança de 
Salazar) dirige o filme. Malé-
vola: Dona do Mal chega aos 
cinemas em 18 de outubro.
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