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Operação Cronos 2 prendeu 
199 por homicídio e feminicídio
Coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a ação acontece de forma integrada e conta com o apoio do Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública. Até o momento, 199 pessoas foram presas, sendo 177 por homicídios e 22 por feminicidios. p2
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Daniel Alves 
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Cinco postos de Goiânia vão vender 
combustível com 42% de desconto
Os postos participam do Dia Livre de Impostos, uma iniciativa conjun-
ta entre a CDL o Sicoob Lojicred e o Sindiposto, e acontece amanhã. p2
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Polícia goiana desarticula quadrilha e 
impede ataques a caixas eletrônicos

A Polícia Civil de Goiás 
desarticulou uma quadri-
lha que se preparava para 
explodir caixas eletrôni-
cos em Goiás. O grupo, 
segundo as investigações, 
é formado por criminosos 
do Maranhão que se arti-
culavam para praticar cri-
mes na Grande Goiânia. 
Durante a abordagem, re-
alizada em Aparecida de 
Goiânia, dois criminosos 
atiraram contra os poli-
ciais. houve troca de tiros 
e os dois suspeitos acaba-
ram mortos. 

O grupo foi identificado 
após compartilhamento 
de informações do Grupo 

Antirroubo a banco (GAb) 
com forças policiais do Ma-
ranhão e do tocantins. Os 
suspeitos foram encontra-
dos em uma casa no Setor 
buriti Sereno, em Apare-
cida de Goiânia, alugada 
para os preparativos dos 
atos delituosos, conforme 
foi informado pela polícia. 

Na residência, os poli-
ciais encontraram explosi-
vos de uso industrial, uma 
pistola semiautomática, 
um revólver calibre 38, 
além de um veículo. Pela 
quantidade de artefatos, 
a Polícia Civil acredita que 
pelo menos três caixas ele-
trônicos estavam no alvo.
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Operação Cronos 2 já prendeu 
199 por homicídio e feminicídio
Policiais civis de 21 

estados e do Distrito 
Federal participam de 

mais uma Operação Cronos, 
deflagrada para combater 
os crimes de homicídio e fe-
minicídio. Coordenada pelo 
Conselho Nacional dos Che-
fes de Polícia Civil, a ação 
acontece de forma integra-
da e conta com o apoio do 
ministério da Justiça e Se-
gurança Pública. Até o mo-
mento, 199 pessoas foram 
presas, sendo 177 por homi-
cídios e 22 por feminicidios. 
Sete adolescentes foram 
apreendidos.

O objetivo da Operação 
Cronos 2 é cumprir manda-
dos de prisão contra pesso-
as acusadas de feminicídio 
– ou seja, o homicídio de 
mulheres por violência do-
méstica ou discriminação de 
gênero – e homicídios.

No Rio de Janeiro, até as 
10 horas, policiais civis já ha-
viam prendido 40 pessoas. 
em Santa Catarina, onde ao 
menos 128 agentes partici-
pam da ação, 16 mandados 
judiciais foram cumpridos 
até o mesmo horário.

O Distrito Federal conta 
com mais de 100 policiais 
civis cumprem parte dos 
mandados de prisão em 
aberto. A Polícia Civil não in-
formou quantos mandados 
espera cumprir no Distrito 
Federal, mas mais detalhes 

da operação nacional serão 
apresentados as 11 horas, 
durante entrevista no Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública, em brasília.

em Goiás, os policiais 
prenderam até agora 82 
pessoas e apreenderam dez 
armas de fogo. estão sendo 
cumpridos mandados contra 
suspeitos de crimes de ho-
micídio, feminicídio e tráfico 
de drogas. em todo o estado, 
são 315 policiais envolvidos 
e 144 viaturas mobilizadas.

no estado de São Paulo, 
cerca de 3.300 policiais e 
1.300 viaturas estão empe-

nhadas na operação. mais 
de 1.500 mandados de pri-
são estão sendo cumpridos, 
além de 28 mandados de 
busca e apreensão. Segundo 
a Secretaria de Segurança 
Pública (SSP-SP), mais deta-
lhes e o balanço das ações 
serão passados ao término 
do trabalho policial.

Participarão da conversa 
com jornalistas o secretário-
-executivo do ministério, 
Luiz Pontel; o secretário-ad-
junto da Secretaria de Ope-
rações Integradas (Seopi), 
José Washington Luiz; o dire-
tor de Operações Integradas 

da Seopi, Cesar martinez e o 
presidente do Conselho de 
Chefes de Polícia Civil, rob-
son Cândido da Silva.

Primeira Fase
Deflagrada  em agosto 

de 2018, a primeira fase da 
Operação Cronos resultou 
na prisão de mais de 2,6 mil 
pessoas em todo o país. Além 
disso, foram apreendidos 
341 adolescentes. Segundo o 
Conselho Nacional dos Che-
fes de Polícia Civil divulgou 
à época, 42 pessoas foram 
presas por feminicídio; 404 
por homicídio; 289 presos 

por crimes relacionados à Lei 
maria da Penha; 640 foram 
autuadas em flagrante por 
posse ou porte irregular de 
arma de fogo, tráfico de dro-
gas e outros crimes; e outras 
1.252 pessoas foram detidas 
em decorrência de manda-
dos de prisão expedidos por 
outros crimes.

Durante a primeira fase, 
foram apreendidas 146 ar-
mas de fogo e aproximada-
mente 383 quilos de entor-
pecentes, como maconha, 
cocaína e crack. mais de 7,8 
mil policiais civis de todo o 
país participaram das ações.

Reprodução

Procon reforça 
equipe de 
fiscalização 
de postos de 
combustíveis
em Goiânia 

A equipe de fiscaliza-
ção de postos de combus-
tíveis do Procon Goiânia 
ganhará reforço. Cerca de 
18 servidores estão sen-
do treinados por técni-
cos da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e biocombustíveis (AnP) 
e da Petrobras para rea-
lizarem as fiscalizações. 
Começam hoje as aulas 
práticas pelos postos de 
Goiânia. O treinamento 
vai até sexta-feira.

O treinamento con-
siste em noções teóricas 
para a fiscalização de re-
vendedores, demonstra-
ção prática dos testes de 
qualidade dos combustí-
veis e aula prática de fis-
calização em campo, com 
foco na lavratura de ter-
mo de coleta de amostras 
pelos profissionais. O ob-
jetivo da ação é fortalecer 
a fiscalização do mercado 
de combustíveis.

Segundo o Chefe do 
núcleo de fiscalização da 
AnP em brasília, Ottomar 
Mascarenhas, o curso vai 
ajudar os agentes porque 
vai fiscalizar desde a qua-
lidade a quantidade e ou-
tros aspectos previstos na 
legislação. “O foco é na 
qualidade, teste, teor do 
etanol da gasolina e aferi-
ções, se quantidade está 
batendo. mas teremos o 
georeferenciamento do 
estabelecimento, um ma-
peamento com coorde-
nadas via satélite do esta-
belecimento”, explica.

Ainda de acordo com 
a ANP, tais acordos con-
tribuem para o fortaleci-
mento da ação regulatória 
e ampliam a capilaridade 
da fiscalização. “A inicia-
tiva visa dar celeridade 
visto que muitas vezes o 
fiscal de brasília é aciona-
do e tendo o parceiro no 
município já podemos agir 
com rapidez”, completa 
Ottomar mascarenhas.

A partir do convênio e 
da capacitação, os agen-
tes ficarão aptos a fiscali-
zar os postos e o merca-
do de abastecimento em 
nome da ANP, inclusive 
lavrar autos de infração. 

Cinco postos de Goiânia vão vender 
combustível com 42% de desconto amanhã

Imagine uma redu-
ção de 42% no preço do 
combustível. O porcen-
tual é referente à car-
ga tributária que incide 
sobre o produto. no 
dia 30 de maio, cinco 
postos de Goiânia par-
ticipam do Dia Livre de 
Impostos, uma iniciati-
va conjunta entre a CDL 
Goiânia, a CDL Jovem, o 
Sicoob Lojicred e o Sin-
dicato do Comércio Va-
rejista de Derivados de 
Petróleo no estado de 
Goiás (Sindiposto). 

Na oportunidade, os 
estabelecimentos ofere-

cerão gasolina comum sem 
a cobrança dos tributos.  
Segundo o presidente do 
Sindiposto, márcio Andrade, 
o objetivo é mostrar para o 
consumidor como a alta car-
ga tributária impacta no pre-
ço final do combustível. 

“hoje, praticamente me-
tade do que é cobrado na 
bomba, vai para os cofres 
públicos”, resume.  

Nos postos participan-
tes, o preço do litro de 
gasolina comum será redu-
zido em 42% e deverá ser 
pago em dinheiro. 

Cada um dos estabe-
lecimentos ofertará 2 mil 

litros do combustível ao 
preço original, em horários 
alternados, totalizando 10 
mil litros disponibilizados 
ao consumidor na capital 
ao longo do dia. 

Além disso, cada consu-
midor terá direito a abas-
tecer r$ 50. O presidente 
do Sindiposto reforça que 
o abastecimento será rea-
lizado por ordem de chega-
da, em fila única. 

“É importante que os mo-
toristas fiquem atentos às 
regras de trânsito no local, 
para não cometerem infra-
ções enquanto esperam pelo 
abastecimento”, orienta.
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Goiás ainda não alcançou a meta 
de vacinação contra Influenza
A Campanha Nacional 

de Vacinação contra 
Influenza será encer-

rada nesta sexta-feira, 31, nos 
postos de saúde de todo o 
brasil. mas, em Goiás, muitos 
municípios ainda não vacina-
ram 90% dos grupos prioritá-
rios e integrantes de forças 
de segurança e de salvamen-
to. A campanha começou no 
dia 10 de abril e o último ba-
lanço da Secretaria de estado 
da Saúde de Goiás (SeS-GO) 
mostra que até o dia 27 de 
maio, 77,59% do público-
-alvo havia se vacinado no 
estado, o que representa 
1.445.508 pessoas, enquan-
to a meta são 1.676.681.

A gerente de Imuniza-
ção e Rede de Frio, Clarice 
Carvalho dos Santos, alerta 
que 231.173 pessoas ainda 
devem ser imunizadas. “A 
população que faz parte dos 
grupos prioritários é consi-
derada vulnerável para a in-
fluenza e deve comparecer 
a um dos postos de saúde 
próximo a sua casa, para 
receber a dose que protege 
contra os vírus da influenza 
h1n1, h3n2 e b”, orienta.

Nos grupos prioritários, a 
meta já foi alcançada entre 

as puérperas – mulheres com 
até 45 dias após o parto – 
(95,92%), indígenas (171,63%) 
e idosos (91,92%). também 
devem receber a vacina crian-

ças com idade entre 6 meses 
até 5 anos de idade, grávidas 
em qualquer período ges-
tacional, trabalhadores da 
saúde, professores de es-

colas públicas e privadas, 
pessoas com comorbidades 
e outras condições clínicas 
especiais, funcionários do 
sistema prisional e pessoas 

privadas de liberdade.
Profissionais das forças de 

segurança e salvamento tam-
bém passaram a fazer parte 
do público-alvo da campanha 

neste ano. Foram alcançados 
59,02% desse grupo, que in-
clui policiais civis, militares, 
bombeiros e membros ativos 
das Forças Armadas, num to-
tal de 23.900 pessoas.

Municípios 
abaixo de 60%:
Leopoldo de bulhões 

(59,93%), São Domingos 
(59,84%), Campo Limpo 
de Goiás (59,8%), Itarumã 
(59,8%), Pirenópolis (59,78%), 
mambaí (59,71%), Formosa 
(59,56%), Paraúna (59,32%), 
Alexânia (58,96%), Quirinó-
polis (58,48%), Pilar de Goi-
ás (58,32%), niquelândia 
(57,96%), Porangatu (57,23%), 
Gouvelândia (57,16%), nova 
Crixás (56,37%), Alto Paraíso 
de Goiás (56,28%), Goianésia 
(55,63%), barro Alto (54,64%), 
mararosa (54,42%), Firminó-
polis (54,41%), São miguel 
do Araguaia (54,24%), Ama-
ralina (52,82%), Santa rita do 
novo Destino (52,8%), Água 
Limpa (51,76%), mutunópolis 
(51,66%), Santo Antônio da 
barra(51,2%), montividiu do 
norte (51,19%), Campinaçu 
(50,76%), Santa rita do Ara-
guaia (50,41%), Itajá (48,87%) 
e Serranópolis (48,44%).

Marcelo Camargo

Chega a 55 
o número de 
mortos em 
presídios de 
Manaus

Romaria 2019 espera reunir 
3 milhões de fiéis em Trindade

Forças policiais recapturam 
seis detentos em Cristalina, 
12 estão foragidos

Uma briga interna na organi-
zação criminosa Família do Norte 
(FDn), que teve início no domin-
go e continuou na segunda-fei-
ra deixou um total de 55 mor-
tos em presídios de manaus.

As execuções ocorrem em 
meio a uma disputa entre os 
líderes da facção José roberto 
barbosa, o zé roberto da Com-
pensa, e João Pinto Carioca, o 
João Branco, pelo comando 
do grupo, conforme fontes 
do governo amazonense.

Após os massacres, o go-
verno Jair Bolsonaro decidiu 
enviar um reforço de segu-
rança aos presídios do Ama-
zonas, a pedido do governo 
estadual. A Força-tarefa de 
Intervenção Penitenciária 
servirá para reforçar a atua-
ção dos agentes carcerários.

O estado já tem a presen-
ça da Força nacional de Se-
gurança Pública, que atua no 
policiamento ostensivo e no 
entorno das penitenciárias.

A direção da Unidade 
Prisional de Cristalina infor-
mou ontem a captura de 
seis dos 18 detentos que 
fugiram do presídio na tarde 
de segunda-feira. Segundo 
a Diretoria-Geral de Admi-
nistração Penitenciária 
(DGAP), a localização dos 
reeducandos ocorreu com 
apoio das forças policiais. 

Os foragidos capturados 
são: Leandro da Silva Ferraz, 
Bruno Muniz Vieira, Paulo 
César Dias da Silva, Luiz 
eduardo Gueiver moraes, 
Pedro Paulo Pereira da Sil-
va e José Lopes martins. 

“A direção informa, ain-
da, que já foram tomadas 
as devidas providências 
em relação às fugas e, que 
internamente, foram aber-
tos procedimentos admi-
nistrativos para averigua-
ção do fato ocorrido. Uma 
sindicância deverá apurar 
as responsabilidades da 
fuga”, diz o comunicado. 

A DGAP divulgou os no-

mes e as fotos dos foragi-
dos. Denúncias sobre o pa-
radeiro deles pode ser feita 
de forma anônima, através 
do número 197, da Polícia 
Civil; 190, da Polícia militar 
ou pelo (62) 3201-1212, da 
Ouvidoria da Secretaria de 
Segurança Pública. Confira 
a lista: Wanderson Morei-
ra Gonçalves- artigo 157; 
Julio Cesar Castelo Branco 
da Silva- artigo 157; ma-
theus Da Silva benati- ar-
tigos 33, 34,35,12 e 121; 
marlone Jose dos Santos- 
artigo 121; marrone Jose 
dos Santos- artigo 157; 
reginaldo Almeida Silva- 
artigo 157; Pretronson da 
Silva machado- mandado 
de prisão São José /SC; 
Ailton Santos Cunha – ar-
tigo 121; Diesley marcos 
Vieira da Silva- artigo 33; 
Guilherme Souza Lima da 
Silva Santos – artigo 33; 
Patrick de moraes-artigo 
121; rafael rocha matos- 
artigos 157 e 244-b.

Com o tema “Sede 
santos como Vosso Pai é 
Santo”, a romaria do Di-
vino Pai eterno 2019 será 
realizada entre os dias 28 
de junho e 7 de julho, em 
trindade. As informações 
sobre a programação fo-
ram divulgadas ontem 
pela Associação Filhos do 
Pai eterno (Afipe).

entre as atrações des-
te ano estão os shows do 
padre Fábio de melo e de 
Sérgio reis. A expectativa 
é receber mais de três mi-
lhões de pessoas ao lon-
go dos 10 dias. 

A escolha do tema está 
relacionada à exortação 
apostólica do papa Fran-
cisco chamada “Gaudete 
et exsultate” (Alegrai-vos 
e exultai!), sobre o chama-
do à santidade no mundo 
atual. “É um tema que 
não tratamos há anos na 
romaria. O chamado que 
recebemos é justamente 
este: ser reflexo de Deus 
pai no mundo”, explicou 
o presidente da Afipe, pa-
dre robson de Oliveira. 

Reprodução

A apresentação do padre Fá-
bio de melo está marcada para 
o dia 4 de julho, quinta-feira. Já 
Sérgio reis sobe ao palco no dia 
seguinte, 5 de julho. Os eventos 
serão realizados na Praça do 
Santuário basílica de trindade. 
“esperamos que não seja um 
momento só religioso, mas 
também de entretenimento, 
de turismo religioso”, pon-
tuou o padre robson.

Além dos shows musicais, 
outra novidade é o momen-
to de reflexão Palavra do Pai, 
conduzido pelo padre robson, 
no Cineteatro Afipe. Ao todo, 

serão cinco encontros – 
nos dias 29 e 30 de junho 
e 4, 5 e 6 de julho –, todos 
às 10h. em cada um, o sa-
cerdote abordará um tema 
diferente. A programação 
é para todas as idades, 
com entrada gratuita até a 
lotação do espaço.

Neste ano, a Romaria 
também contará com duas 
missas diárias, 8h e 17h, 
na Igreja do Santíssimo 
redentor (Igreja do Pe. 
Pelágio). no local, também 
serão realizados, todos os 
dias, batizados, às 10h.
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Maiores partidos 
britânicos prometem 
romper impasse do Brexit

Os dois maiores parti-
dos do Reino Unido pro-
meteram trabalhar para 
romper o impasse sobre 
a saída do país da União 
europeia (eU), esperan-
do reconquistar os elei-
tores que os trocaram 
por um novo movimento 
liderado pelo líder euro-
cético nigel Farage nas 
eleições europeias.

Depois de uma noite 
desastrosa, em que as 
divisões profundas cau-
sadas pelo Brexit entre 
os britânicos ficaram ex-
plícitas, os conservado-
res governistas disseram 
que os resultados são 
uma exigência de que o 
país se separe da Ue de 
qualquer maneira.

Adotando outra visão, 
o opositor Partido tra-
balhista descreveu uma 
votação pública – uma 
nova eleição nacional ou 
um segundo referendo – 
como uma forma de rea-
proximar a nação.

Como o Partido do 
brexit, de Farage, obte-
ve o maior número de 
assentos no Parlamento 

europeu, seguido por um 
grupo de partidos fervo-
rosamente pró-Ue, con-
servadores e trabalhistas 
estão sendo pressiona-
dos a se comprometerem 
claramente com os lados 
opostos do debate.

Quase três anos de-
pois de uma pequena 
maioria do Reino Uni-
do votar a favor da sa-
ída do bloco, e pouco 
menos de dois meses 
depois da data de saída 
original, os parlamen-
tares ainda estão argu-
mentando como, quan-
do ou mesmo se o país 
romperá com o clube ao 
qual se uniu em 1973.

entre os conservado-
res, que indicarão um 
novo líder até o final de 
julho, muitos dos con-
correntes verão o resul-
tado da votação euro-
peia como prova de que 
precisam de uma rup-
tura mais radical com a 
Ue. Já o líder trabalhista, 
Jeremy Corbyn, sofrerá 
mais pressão para postu-
lar um segundo referen-
do sem condicionais.

esfaqueamento em massa 
nas proximidades de Tóquio

A polícia japonesa afir-
mou que um homem 
e uma criança foram 

mortos em um esfaquea-
mento em massa ontem nas 
proximidades de tóquio. em 
consequência do ataque, 
houve também 17 feridos. 
Segundo as autoridades, o 
agressor também morreu de 
ferimentos autoinfligidos.

O ataque ocorreu por vol-

ta das 7h45 quando um gru-
po de estudantes do ensino 
primário esperava um ônibus 
escolar em Kawasaki, cidade 
da província de Kanagawa. 
Segundo relatos de testemu-
nhas, um homem, aparente-
mente de 50 anos, se apro-
ximou do grupo com facas e 
passou a atacar as pessoas.

Policiais e bombeiros dis-
seram que 17 crianças, um 

homem e uma mulher foram 
hospitalizados por causa de 
ferimentos. Uma menina de 
11 anos e um homem de 39 
anos, que faziam parte do 
grupo, morreram posterior-
mente. De acordo com fontes 
próximas às investigações, o 
homem foi esfaqueado nas 
costas e era pai de uma das 
crianças presentes no local.

A polícia acredita que o 

suspeito morava em Kawa-
saki. ele chegou a ser detido 
nas proximidades do local 
do crime, mas tinha esfa-
queado a si mesmo no pes-
coço e estava inconsciente. 
O suspeito morreu mais tar-
de no hospital. Segundo as 
autoridades, foram encon-
tradas duas facas no local e 
o caso está sendo investiga-
do como homicídio .

Warley Oliveiratobias ragonesi

Fausi humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Cavalhadas

Menu
InstaFun 2

InstaFun

Saúde
Delícias

Arraiá
Delícias 2

Meio 
Ambiente

Show Yoga e arte
O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de estado de Cultura (Secult) 
e da Agência Goiana de turismo (Goiás 
turismo), lança hoje, às 16h, no Palácio 
das esmeraldas as Cavalhadas de 
Goiás 2019. tratam-se de algumas das 
mais tradicionais festas do calendário 
goiano, realizadas há mais de 200 anos, 
apoiando e promovendo a Cultura, o 
turismo e a religiosidade no estado.

O buffet Fiorini, assinado pelo Chef 
Guilherme Fiorini, participa hoje, da 
sétima edição do evento “Simples-
mente nós”, que acontece no espaço 
Adriana mairinck, a partir das 20h. 
Durante o coquetel, sua esposa, a 
confeiteira morgana rocha, vai ajudar 
a mostrar todas as tendências de car-
dápios voltados para eventos sociais.

De 1º a 23 de junho, na Praça Central 
(Piso 1), o público poderá interagir 
com dez ambientes criados com ex-
clusividade para o InstaFun. Inspirado 
em ativações internacionais, como o 
museum of Ice Cream e a rose Wine 
mansion, o InstaFun é voltado para 
a diversão e a interação de toda a 
família, inclusive dos pets.

Pela primeira vez no Brasil, uma 
praça de eventos de shopping vai 
receber um evento 100% instagra-
mável. É o inédito InstaFun, que pro-
mete mexer com a imaginação dos 
visitantes do Goiânia Shopping ao 
oferecer uma experiência divertida e 
inesquecível num circuito de espaços 
compartilháveis surpreendentes.

A Associação dos hospitais do 
estado de Goiás (AheG) realiza hoje, 
às 9h, mais um encontro dos Gestores 
hospitalares do estado de Goiás, no au-
ditório da Associação, tem como tema 
principal “medicamentos do futuro”, 
com a palestra da gerente comercial da 
divisão de medicamentos da Medco-
merce, Rose Alves, e do professor 
Alexsander Augusto da Silveira.

Pouco conhecido por chocóla-
tras e produtores de eventos, 
um novo serviço da Cacau Show 
está sendo oferecido pelo casal 
de empresários Vanessa Leão e 
brenno Castro. eles trouxeram, de 
forma pioneira para Goiânia e re-
gião, os chocolates finos da marca 
feitos especialmente para festas, 
aniversários e casamentos.

A indústria de alimentos GSA se prepa-
ra para as festas juninas com as marcas  
Velly e PPA que estarão presentes no 
Arraiá do Goiânia 2, realizado pela Co-
munidade nossa Senhora do Caminho. 
A festança será nos dias 31 de maio, 
1, 6, 7 e 8 de junho e contará com 
muita comida típica, quadrilhas, bingo, 
pescaria e correio elegante.

São bolos, bombons, cafés, casca-
tas de chocolates, waffles, gelatos 
com a qualidade e marca regis-
trada da Cacau Show que podem 
ser encomendados da forma e na 
quantidade que o cliente preferir. 
O serviço está disponível por 
meio da rede social do negócio 
@cacaushowaparecidacentro ou 
pelo WhatsApp: (62) 99157-2634.

O CineMaterna Flamboyant apre-
senta hoje, às 14h10, “Vingadores-
-Ultimato”, filme escolhido pelas 
mamães por meio de votação.

Familiares e amigos felicitam 
procurador do estado de 
Goiás, ricardo maciel Santana 
que comemora no dia de hoje 
mais um ano de vida.

A Monkey Goiânia promove hoje 
seu já famoso “Karaokê Cremoso 
monkey”, com entrada franca e 
início marcado para as 20h.

De 03 a 07 de junho, a AVIVA realiza-
rá em rio Quente a XIX Semana do 
meio Ambiente, com diversas ações 
direcionadas a hóspedes, comuni-
dade local, órgãos públicos e asso-
ciados. Com o objetivo de discutir 
temas como: “energia renovável”, 
“Preservação da biodiversidade” e 
“Felicidade Sustentável”, o evento 
terá como grande destaque o 
Simpósio de Sustentabilidade, 
no dia 07 de junho, das 13h30 
às 17h, e a exposição de Animais 
empalhados bPmA-GO.

Quem quer curtir rock e baladas 
românticas, não pode perder 
nesta sexta-feira, dia 31 de maio, 
às 20h, o show da banda Liga Joe, 
no Passeio das Águas Shopping. 
A apresentação, que faz parte do 
Projeto executiva no palco.

A instrutora Melissa Gomes 
botelho, do estúdio medita mel, vai 
conduzir uma atividade gratuita de 
hatha yoga, no próximo sábado, dia 
1º de junho, na Época Galeria de 
Arte, a partir das 9h. O objetivo é 
integrar corpo, mente e espírito.

O franqueado da Cinex Arch Goiânia Pedro Paulo Estrada (à esquerda) com sua esposa, 
Márcia Ianni, e os arquitetos Patrícia Neto e Leo Romano na CasaCor Goiás 2019

A transformista carioca Lorna Washington (centro) foi home-
nageada no DIGO 2019 - Festival Internacional da Diversidade 
Sexual e de Gênero de Goiás, que termina hoje, no Cine Lumière 
do Banana Shopping. Ela foi recebida por Ivan Carlos Martins 
(esquerda), coordenador do festival, e Cristiano Sousa diretor

ZONA FRANCA

O chef sushiman do Sanseto 
Japanese Experience Carlos 
Eduardo, o Cadu, formado pela 
Sushi Skills, único curso reco-
nhecido pela Japan Sushi Asso-
ciation e pelo governo japonês, 
anuncia novo cardápio e que 
o restaurante agora oferece 
almoço de sexta a domingo

Ricardo Bastos

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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
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
------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 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
-------------------------------

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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
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
------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 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
-------------------------------

Veículos
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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
------------------------------- 
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
ARTA 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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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
------------------------------- 
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
ARTA 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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IBGE e Ministério da 
Economia decidem reduzir 
questionário do censo

O Instituto brasileiro 
de Geografia e estatística 
(IbGe) definiu cortes no 
Censo Demográfico 2020, 
em linha com indicação 
do ministério da econo-
mia. Segundo relatório 
apresentado ontem pela 
direção do órgão à comis-
são consultiva do censo, 
obtido pelo estadão/bro-
adcast, o questionário 
completo passará a ter 
78 perguntas, em vez das 
112 previstas no último 
teste feito pelo corpo téc-
nico - um corte de 30%.

Oficialmente, o IbGe não 
informa o novo desenho da 
pesquisa. A comissão esteve 
reunida ontem por cerca 
de sete horas avaliando as 
mudanças. A proposta apre-
sentada pelo novo diretor 
de Pesquisa, eduardo rios 
neto, ainda será levada hoje 
ao corpo técnico “em res-
peito” aos funcionários.

em seguida, o diretor 
vai encaminhá-la ao con-
selho diretor. A decisão 
final, porém, será de rios 
Neto, que assumiu o car-
go há menos de um mês. 
O anúncio deve ser feito 
até quinta-feira. na ver-
são mais enxuta, o censo 
deixa de levantar dados 
como informações sobre 
rendimentos de todos os 
moradores do domicílio, 

se limitando apenas a cole-
tar a renda de quem é desig-
nado pelos moradores como 
o chefe da família.

também não devem ser 
mais feitas perguntas sobre a 
posse de bens duráveis, como 
computadores, automóveis, 
geladeira e celular. Ainda de-
vem ser excluídas informa-
ções sobre aluguel de residên-
cia e mobilidade da população 
da casa ao trabalho e local de 
estudo. em coletiva convoca-
da no fim do dia, rios neto 
negou que o encolhimento do 
censo tenha motivação finan-
ceira. mas não explicou o que 
levou a direção do IbGe a en-
comendar mudanças na pes-
quisa. O corte do censo gerou 
indignação entre funcionários 
do instituto, que acusam o go-
verno federal de comprome-
ter a qualidade da pesquisa.

Exoneração
em meio ao debate s, a 

presidente do IbGe, Susana 
Cordeiro Guerra, exonerou há 
cerca de 20 dias os diretores de 
Pesquisa, Cláudio Dutra Crespo, 
e de Informática, José Santana 
beviláqua. no lugar de Crespo, 
entrou rios neto. “ranger de 
dentes faz parte. não fui nem 
um pouco ditatorial no que 
tange à comissão consultiva. 
espero que essa seja só uma 
etapa que pretendo passar 
logo”, disse rios neto.

Três poderes assinarão 
pacto para retomada do 
crescimento, diz Onyx

O ministro chefe da 
Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, afirmou on-

tem que os presidentes dos 
três Poderes da república 
assinarão um pacto com um 
conjunto de metas e ações 
possivelmente na semana 
do dia 10 de junho.

A declaração foi dada à 
imprensa após o presiden-
te Jair bolsonaro receber no 
Palácio da Alvorada os pre-
sidentes da Câmara, Rodrigo 
maia (Dem-rJ); do Senado, 
Davi Alcolumbre (Dem-AP), e 
do Supremo tribunal Federal, 
Dias toffoli, além de Lorenzo-
ni, e os ministro da economia, 
Paulo Guedes, e do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
Augusto heleno.

Sem dar detalhes sobre 
o documento, Lorenzoni 

destacou que o Brasil vive 
uma crise de empregabili-
dade e de dificuldades eco-
nômicas, e que da reunião 
realizada pela manhã se 
consolida a ideia de forma-
lizar um pacto “a favor da 
retomada do crescimento”. 
“Da reunião de hoje se con-
solida a ideia de que se for-
maliza um pacto de entendi-
mento e algumas metas de 
interesse da sociedade bra-
sileira a favor da retomada 
do crescimento”, disse.

Questionado se a reforma 
da Previdência estará previs-
ta como uma das metas do 
pacto, o ministro respondeu 
ser “claro que reformar o sis-
tema previdenciário brasilei-
ro é uma exigência”. “brasil 
está desequilibrado fiscal-
mente e tem um déficit fis-

cal de r$ 50 bilhões por ano, 
que tem origem na Previdên-
cia. Claro que isso fez parte 
da conversa, estão todos 
preocupados. todos querem 
construir um caminho, como 
a gente diz, que possa passar 
o portal do equilíbrio fiscal e 
aí, ir para o caminho da pros-
peridade que é o que todos 
nós desejamos”, respondeu.

Segundo ele, o pacto será 
construído em comum acor-
do entre os Poderes, sendo 
que o texto base já foi apre-
sentado nesta terça durante 
o encontro, “praticamente 
validado por todos”. Loren-
zoni observou que o texto 
inicial é do presidente da 
Suprema Corte. em outu-
bro do ano passado, toffoli 
havia adiantado ao Broad-
cast Político sua intenção de 

realizar um pacto entre os 
Poderes, para garantir a rea-
lização de reformas capazes 
de recuperar o quadro eco-
nômico brasileiro.

Onyx Lorenzoni disse que 
o encontro estabelece a con-
tinuidade do diálogo e da har-
monia e relembrou conflitos 
que aconteceram na história 
recente entre os Poderes. O 
ministro também afirmou que 
esses encontros periódicos 
vão se repetir para que “o di-
álogo entre os Poderes esteja 
cada vez mais fluído e sempre 
a favor do brasil”.

“A reunião de hoje foi a 
continuidade de processo 
de diálogo que o presiden-
te já tinha iniciado. brasil 
precisa ter harmonia e en-
tendimento entre todos os 
Poderes”, finalizou.
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Daniel Alves será 
o capitão da seleção 
na Copa América

O treinador da seleção 
brasileira, tite (Adenor 
Leonardo bacchi), esco-
lheu o lateral direito Da-
niel Alves para ser o ca-
pitão da equipe nos dois 
jogos amistosos – contra 
o Catar, no dia 5 em Brasí-
lia; e contra honduras no 
dia 9 em Porto Alegre – e 
durante a Copa América.

Daniel Alves, com 36 
ano de idade, é o joga-
dor mais velho e com o 
maior número de con-
vocações (138) do atual 
grupo de 23 atletas cha-
mados para a competi-
ção. ele foi campeão da 
Copa América em 2007 
e da Copa das Confede-
rações em 2009 e 2013.

De acordo com a Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol (CbF), “a última vez 
que o lateral-direito usou 
a braçadeira foi na vitória 
por 1 a 0 contra a Alema-
nha, em março de 2018, 
coincidentemente sua úl-
tima partida pela seleção 
antes da lesão que o reti-
rou da Copa da rússia”.

O Brasil estreia na 
Copa América contra a Bo-
lívia, no dia 14 de junho, 

às 21h30, no estádio do mo-
rumbi, em São Paulo. O jogo 
marca a abertura da compe-
tição, que vai até 7 de julho, 
com a partida final marcada 
para o estádio do maracanã, 
no rio de Janeiro.

Sustentabilidade
nos dois jogos amistosos, 

contra o Catar e honduras, 
a CBF promoverá ações de 
sustentabilidade alinhada à 
política nacional de resíduos 
sólidos. A intenção é coletar 
e reaproveitar 20 toneladas 
de resíduos nas duas par-
tidas. Segundo a entidade, 
25 cooperativas de brasília e 
Porto Alegre estarão envolvi-
das. Com 142 catadores tra-
balhando nos dois estádios.

“É feita ainda uma inclu-
são sócio produtiva com a 
utilização de catadores lo-
cais. Para os amistosos em 
Brasília e Porto Alegre, cer-
ca de 25 cooperativas das 
duas cidades devem ser en-
volvidas. eles receberão lu-
vas de proteção, uniforme, 
ajuda de custo para trans-
porte, lanche e uma diária, 
além de ficar com todo o 
material recolhido como 
doação”, informou a CbF.

Gabriel Felizardo, filho 
de Solimões, estreia 
como ‘sertanejo gay’

Gabriel Felizardo, filho 
do cantor sertanejo 
Solimões, da dupla 

com Rio Negro, decidiu se-
guir a mesma carreira do 
pai. Com o nome artístico 
Gabeu, o músico lança, nas 
plataformas digitais, a can-
ção Amor Rural, em que fala 
sobre homossexualidade.

Internautas repercutiram 
a novidade no canal de Gabeu 
no youtube “nasce o ‘pocnejo’ 
agora”, escreveu um seguidor. 

“maravilhoso! Que representa-
tividade!”, comemorou outro.

O jovem, de 20 anos, se-
gue um projeto LGbt dentro 
do ritmo tradicional, cha-
mado “pocnejo”. A compo-
sição de Amor Rural é de 
Gabeu, em parceria com o 
namorado, Well Soares.

“Ah, já passei tanto tempo 
só sentindo vontade. Cada 
pedaço dessa roça esconde 
a verdade. Por dentro dessa 
mata não falta desejo”, diz o 

trecho da canção, que conta 
a história de dois homens 
que se amam no campo.

em agosto do ano passa-
do, Solimões falou sobre a 
homossexualidade do filho. 
“Gabriel é gay assumido e, 
para mim, não mudou nada. 
Mas eu sempre falo para ele: 
‘Respeita a sociedade, respei-
ta quem não gosta também, 
porque você não gosta de um 
monte de coisa e as pessoas 
te respeitam’. O que não ser-

ve para mim não posso achar 
que os outros não têm que 
gostar e o que eu vivo não 
tenho que achar que todo 
mundo tem que achar que 
está certo”, declarou o ser-
tanejo, que disse que sabia 
que Gabriel era homossexu-
al desde a infância.

A música Amor rural foi 
lançada na sexta-feira, 24, 
nas principais plataformas 
digitais, inclusive no canal de 
Gabriel Felizardo no youtube.
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