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CPF da criança será obrigatório 
para matrículas em Goiânia
A prefeitura de Goiânia passará a exigir, em 2020, o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) da criança que pretende 
fazer parte do ensino público municipal. A medida será adotada para a realização das matrículas e pré-matrículas online. p2
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Após acusações, aliados de Bolsonaro 
querem tirar Bivar do comando do PSL
Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PSL) deram início a uma articu-
lação para tirar o deputado Luciano Bivar (PE) do comando do PSL. p3
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CPF da criança será obrigatório para 
matrículas na educação de Goiânia

A prefeitura de Goiânia 
passará a exigir, em 
2020, o número de Ca-

dastro de Pessoa Física (CPF) 
da criança que pretende fazer 
parte do ensino público muni-
cipal. A medida será adotada 
para a realização das matrí-
culas e pré-matrículas online, 
e visa evitar duplicidade de 
cadastros, adequar registro 
no censo escolar de 2020 e 

dar fidedignidade aos nú-
meros das filas de espera. 

Atualmente, é possível fa-
zer o requerimento de vagas 
na educação municipal com o 
número de CPF do responsá-
vel da criança, o que, muitas 
vezes, acarreta em mais de 
um cadastro para a mesma 
criança, já que a inscrição é 
feita mais de uma vez. Isso 
sobrecarrega e mascara os 

números reais de demandas 
manifestas por vagas em Goi-
ânia. Uma só criança ocupa 
mais de um lugar nas listas de 
espera, sendo que já é garan-
tida a opção de três institui-
ções diferentes de preferên-
cia dos pais e responsáveis.

Além da clareza nos dados, 
a matrícula com número de 
cadastro da própria criança fa-
cilita no mapeamento e iden-

tificação no sistema online da 
Prefeitura. Com o registro úni-
co do CPF, as ferramentas de 
pesquisa da e-matrícula loca-
lizam de forma mais ágil os 
dados dos alunos, seja para 
matrículas, renovação de 
matrículas ou transferên-
cias entre instituições.

Outro ponto crucial para 
a exigência do CPF é a ade-
quação no registro do censo 

escolar. A partir de 2020, o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) exigirá das 
instituições de ensino o nú-
mero do cadastro dos alunos 
para serem inscritos no cen-
so. A medida também será 
adotada pelo Inep para evitar 
a duplicidade dos dados e dar 
mais veracidade nos núme-
ros divulgados pelo órgão.

Reprodução

Goiás atinge 
meta de 90% 
da campanha 
contra influenza

Em Goiás, a Campanha 
de Vacinação contra a In-
fluenza já atingiu a meta de 
imunizar 90% das pessoas 
que compõem os grupos 
prioritários. Segundo a Se-
cretaria da Saúde de Goiás 
(SES-GO), até a manhã de 
sexta-feira, a cobertura ge-
ral estava em 90,59%.

Dos 246 municípios 
do Estado, 151 atingiram 
a meta, que correspon-
de 61% do total dos mu-
nicípios. As cidades de 
Goiânia e Aparecida de 
Goiânia já encerraram a 
campanha. Apesar de a 
cobertura ter sido atingi-
da de forma geral, alguns 
grupos prioritários ainda 
estão com índices infe-
riores aos definidos pelo 
Ministério da Saúde (MS).

Os registros da SES-
-GO mostram que ainda 
não alcançaram a meta 
os grupos das crianças, 
gestantes, trabalhadores 
da saúde, portadores de 
comorbidades, popula-
ção privada de liberdade 
e o grupo dos policiais ci-
vis, militares, bombeiros 
e membros ativos das 
forças armadas.

Superaram a meta de 
90% as puérperas, os indí-
genas, idosos, professores 
e funcionários do sistema 
prisional. A campanha de 
vacinação teve início em 
todo o País no dia 10 de 
abril, com a previsão de 
encerrar em 31 de maio. 
No dia 3 de junho, o MS 
determinou a abertura da 
vacinação para a popula-
ção geral a depender dos 
estoques existentes em 
cada município.

A gerente de Imuni-
zação e Rede de Frio da 
SES-GO, Clarice Carvalho, 
informa que desde 3 de 
junho foram aplicadas 
83.645 doses até o mo-
mento em pessoas que 
estão fora dos grupos 
prioritários. Diante dessa 
alta demanda, a campa-
nha já foi encerrada em 
Goiânia e em Aparecida 
de Goiânia. Os municí-
pios que ainda têm doses 
estocadas continuam va-
cinando com o propósito 
de aumentar a cobertura, 
principalmente entre as 
pessoas que compõem os 
grupos prioritários.

Iris sanciona projeto que proíbe 
canudos plásticos no comércio 

Pesquisadores descobrem fósseis 
de dinossauro no interior de Goiás

O prefeito Iris Rezende san-
cionou, na sexta-feira, o proje-
to de Lei que proíbe o forneci-
mento de canudos de plástico 
em comércios e hotéis de Goi-
ânia. Os estabelecimentos da 
capital terão até 180 dias para 
se adequarem à nova norma.

A iniciativa foi proposta 
pelo vereador Romário Po-
licarpo e aprovada por una-
nimidade na Câmara Muni-
cipal de Goiânia, em maio. 
Segundo o texto, os estabe-

lecimentos poderão fornecer 
canudos, desde que sejam em 
papel reciclável, comestível 
ou biodegradável. 

Caso o comércio não 
obedeça à Lei, ele receberá 
advertência e intimação na 
primeira autuação. Na se-
gunda, a multa aplicada será 
no valor de R$ 2 mil. Ainda 
segundo a Lei, a partir daí, 
e até a quinta autuação, o 
valor da multa é dobrado, 
podendo chegar a R$ 10 mil. 

Já parou para pensar 
que, há cerca de 80 milhões 
de anos, Goiás era ocupado 
por dinossauros? Foi essa a 
confirmação que pesquisa-
dores tiveram durante uma 
expedição científica pelo 
interior do Estado.

Foram encontrados 
fósseis nos municípios de 
Quirinópolis e Rio Verde. 
As descobertas represen-
tam os primeiros achados 
de fósseis de dinossauro 

no estado de Goiás.
A iniciativa envolveu um 

grupo de docentes do cur-
so de Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), pesquisadores 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e da University 
of Edinburgh, da Escócia. A 
ação foi financiada pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg).

Segundo a UEG, os pro-
fessores Reile Ferreira Rossi, 

Raoni Ribeiro Guedes, Isa de 
Morais Resende e Wellington 
Hannibal fizeram parte das 
pesquisas que descobriram, 
entre outros, fragmentos de 
costela, dente e ossos de pata 
pertencentes à espécie tita-
nossauro, que viveu no perío-
do Cretáceo superior.

Os discentes Lucas Silveira 
Porto e Edmar Moreira tam-
bém fizeram parte da expedi-
ção, que contou com o paleon-
tólogo Stephen Brusatte..
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Justiça Federal manda 
MEC suspender bloqueio 
em universidades federais

A Justiça Federal da 
Bahia determinou que o 
Ministério da Educação 
(MEC) suspenda o contin-
genciamento de recursos 
em universidades federais 
e no Instituto Federal do 
Acre. Em decisão, a juíza 
Renata Almeida de Mou-
ra, da 7ª Vara Federal, 
em Salvador, argumentou 
que o bloqueio de verbas 
das instituições de ensi-
no deve “prescindir de 
prévio estudo técnico e 
minucioso, inclusive, com 
a participação dos repre-
sentantes destas institui-
ções”, para garantir que 
a medida não interfira na 
continuidade das ativida-
des acadêmicas.

“Em resumo, não se 
está aqui a defender a ir-
responsabilidade da ges-
tão orçamentária, uma 
vez que é dever do admi-
nistrador público dar cum-
primento às metas fiscais 
estabelecidas em lei, mas 
apenas assegurando que 
os limites de empenho, 
especialmente em áreas 
sensíveis e fundamentais, 
segundo a própria Cons-
tituição Federal, tenham 
por base critérios ampa-
rados em estudos que ga-
rantam a efetividade das 
normas constitucionais”, 
diz a sentença.

A decisão é uma res-
posta a um total de oito 
ações populares e civis 
públicas que foram ajui-
zadas após o anúncio do 
governo federal, no final 
do mês de abril, de con-
tingenciamento de recur-
sos que seriam destinados 
às universidades federais. 
Em todos os casos, há 
questionamento acerca 
do volume de bloqueios, 
bem como em relação aos 

critérios adotados pelo 
MEC na distribuição dos 
limites orçamentários.

Segundo o governo, fo-
ram bloqueados cerca de 
30% das verbas discricio-
nárias (não obrigatórias 
e que servem para pagar 
contas como água, ener-
gia, vigilância e limpeza), 
o que representa 3,4% do 
orçamento total das uni-
versidades. Na decisão, a 
juíza cita manifestação da 
União reconhecendo que 
os bloqueios promovidos 
este ano são substancial-
mente superiores aos 
realizados em anos ante-
riores. “Estes variaram de 
6,4% em 2016 para 16,8% 
em 2017, 8,5% em 2018 e, 
finalmente, o percentual 
bem superior de 31,4% 
em 2019.”

“Ainda que possível 
pelo administrador a ado-
ção de limites de empe-
nho para fins de obediên-
cia às leis orçamentárias, 
estes limites não devem 
permitir a inobservância 
de preceitos constitucio-
nais, tais como o direi-
to social à educação e a 
obrigação da União de 
financiar as instituições 
de ensino federais”, diz 
a decisão. A juíza deu 
prazo de 24 horas e fixou 
multa de R$ 100 mil por 
dia caso o MEC não cum-
pra a decisão.

A assessoria de im-
prensa do MEC informou 
que a pasta ainda não foi 
notificada sobre a decisão 
e que a defesa judicial é de 
competência da Advoca-
cia Geral da União (AGU). 
A AGU, por sua vez, infor-
mou à Agência Brasil que 
também não foi intimada 
ainda. O governo pode re-
correr da decisão.

Após nova acusação, aliados 
de Bolsonaro atuam para tirar 
Bivar do comando do PSL
Aliados do presiden-

te Jair Bolsonaro 
(PSL) deram início a 

uma articulação para tirar 
o deputado Luciano Bivar 
(PE) do comando do PSL. 
Ontem, o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) parti-
cipou de uma reunião no 
Palácio da Alvorada com o 
presidente para discutir a 
situação do dirigente.

Também estiveram no 
encontro os advogados Kari-
na Kufa, que comanda a área 
jurídica do PSL, e Antonio 
Rueda, vice-presidente da si-
gla. O movimento de afasta-
mento de Bivar ganhou força 
depois de o jornal Folha de 
S.Paulo ter mostrado que o 
dirigente da legenda apre-
sentou à Câmara e ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
notas ficais de empresas que 
negociam a venda desse tipo 
de documento.

A avaliação é que situa-
ção do deputado afeta ne-
gativamente a imagem de 
Bolsonaro, que já sofre o 
desgaste de outras acusa-
ções envolvendo o partido, 
como a de candidaturas de 
laranjas.   No encontro deste 
sábado no Alvorada, foram 
tratadas opções jurídicas 
para justificar o afastamento 
de Bivar. A ideia dos aliados 
de Bolsonaro é ampliar o 
controle da família do presi-
dente sobre o PSL.

Há a preocupação, no en-
tanto, que a eventual saída 
de Bivar crie traumas com a 
bancada do partido no Con-
gresso, já que não há unida-
de interna no repúdio à con-
duta de Bivar. Deputados e 
senadores ouvidos reserva-
damente pela Folha dizem 
que o deputado conta com 
o apoio de parlamentares, 

embora esse suporte não 
seja unanimidade.

Após a notícia de que Bi-
var usou empresas que emi-
tem notas frias para justificar 
gastos, a bancada do PSL se 
dividiu entre apoio e silên-
cio. No grupo de Whatsapp 
dos deputados, o presidente 
nacional da legenda deu sua 
versão da história e recebeu 
apoio de cerca de 15 a 20 
correligionários. A bancada 
do PSL tem 54 deputados e 
quatro senadores. Muitos 
preferiram não se manifestar 
para não se comprometer 
antes da apuração dos fatos.

Líder do governo na Câ-
mara, Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), também foi ao Al-
vorada logo após a reunião 
dos advogados com Bolso-
naro, neste sábado. Ao sair 
de lá, ele minimizou a nova 
crise no partido.

“Imagino que parte do 
PSL pode estar angustia-
do em relação a isso, mas 
mantemos nossa confiança 
no presidente Bivar, que 

tem sido um grande depu-
tado e tem ajudado o par-
tido se desenvolver”, disse 
o Vitor Hugo. A bancada do 
partido tem reunião marca-
da para terça-feira.

“Ele vai ter possibilida-
de de defesa e de provar 
sua inocência. O partido vai 
deliberar nos órgãos com-
petentes para tomar a me-
lhor decisão.” Em fevereiro, 
a Folha de S.Paulo mostrou 
que o grupo político de Bivar 
lançou candidatas laranjas 
em Pernambuco que rece-
beram mais de R$ 600 mil de 
dinheiro público do partido 
na eleição de 2018.

O caso do presidente 
do PSL é similar ao tam-
bém revelado pela Folha de 
S.Paulo em Minas Gerais, 
cujo diretório do partido 
era comandado à época 
pelo atual ministro de Tu-
rismo de Bolsonaro, Marce-
lo Álvaro Antônio. Os polí-
ticos negam irregularidade. 
As denúncias são investiga-
das pela Polícia Federal.

Perfil
Quem é: Presidente na-

cional do PSL e deputado 
federal eleito em 2018 com 
117 mil votos. Tem 74 anos e 
é também empresário

Chefia do PSL: Bivar coman-
da a sigla desde 1998 (o parti-
do foi criado em 1994), com 
algumas licenças temporárias 
- como na eleição de 2018

Candidato à Presidência: 
Foi o primeiro candidato ao 
Planalto pelo partido, em 2006. 
Obteve apenas 0,06% dos votos

Esporte: Bivar foi cartola 
de futebol. Em 2013, con-
fessou que, na função de 
presidente do Sport Club 
do Recife, em 2001, pagou 
propina a dirigentes da CBF 
para assegurar a convoca-
ção de um jogador

Laranjas: A Folha de 
S.Paulo mostrou em feve-
reiro que seu grupo político 
criou candidatas laranjas 
em Pernambuco que rece-
beram mais de R$ 600 mil 
de dinheiro público do par-
tido na eleição de 2018

Mateus Bonomi
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Putin critica tarifas de Trump 
e se coloca ao lado da China
O presidente da Rús-

sia, Vladimir Putin, 
acusou o governo de 

Donald Trump de usar tarifas 
e sanções para manter o do-
mínio da economia global, 
ao mesmo tempo em que 
destaca os crescentes laços 
do Kremlin com a China, à 
medida que o relacionamen-
to dos dois países com Wa-
shington se deteriora.

Durante um discurso no 
principal fórum econômi-
co anual da Rússia, Putin 
criticou o uso de tarifas do 
governo Trump - incluindo 
as que Washington impôs à 
China - como uma tática de 
força que está provocando 
uma crise no comércio inter-
nacional. Ele também criti-
cou os esforços americanos 
para conter a empresa de 
telecomunicações chinesa 
Huawei Technologies.

O ataque de Putin contra 
Washington coloca Moscou 
firmemente ao lado da China 
em seu impasse com os EUA. 
Putin fez as declarações quan-
do o presidente chinês, Xi Jin-
ping, que trouxe um contin-

gente de 1.000 pessoas para 
o fórum, sentou-se no palco.

“A economia mundial 

está entrando em um perí-
odo de guerras comerciais 
e crescente protecionismo 

- aberto e indireto”, disse 
o presidente Russo. Xi, por 
sua vez, fez uma crítica in-

direta aos EUA, condenan-
do “o crescente globalismo 
e a hegemonia” e descre-

veu a Rússia como uma 
parceira “sincera e com 
idéias semelhantes”.

Reprodução

Fotos: Thiago Couto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Cavalhadas

Cavalhadas 2

Pele

Emagrecer

Cabaré

Hardcore Empreender Delivery
Com o apoio do Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de Cultura 
(Secult Goiás) e a Agência Goiana 
de Turismo (Goiás Turismo), 
começam neste fim-de-semana as 
Cavalhadas de Goiás 2019. Hoje a 
apresentação será nas seguintes 
cidades: Santa Cruz de Goiás, 
Posse, Pirenópolis e Jaraguá.

As tradicionais festividades esten-
dem-se até setembro: em Hidrolina 
(15 e 16 de junho),São Francisco de 
Goiás (15 e 16 de junho), Palmeiras 
de Goiás (22 e 23 de junho), Crixás 
(29 e 30 de junho), Santa Terezinha 
de Goiás (20 e 21 de julho), Corumbá 
de Goiás (06, 07 e 08 de setembro) e 
Pilar de Goiás (07 e 08 de setembro).

O Hospital Estadual de Doenças 
Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), 
realizará no próximo dia 15 de junho 
(sábado), das 8 às 12 horas, o proje-
to Dermatologia em Ação. O evento, 
que acontecerá no ambulatório do 
hospital, promoverá atendimentos 
dermatológicos para prevenção do 
câncer de pele e o diagnóstico de 
psoríase e hanseníase.

O livro Magra para Sempre, da 
editora Buzz, escrito pela nutri-
cionista Karina Peloi, dá dicas de 
como a pessoa pode identificar e 
controlar as emoções que a levam 
ao descontrole alimentar; o que 
comer em cada refeição; como se 
disciplinar para não se sabotar. Pode 
ser encontrado na livraria Leitura do 
Goiânia Shopping, por R$ 35,90.

O grafiteiro e tatuador 
goiano Hubner Miashiro, 
conhecido como Binei, pin-
tou a fachada do Shopping 
Gallo, que está sendo cons-
truído na região da 44.

O Flamboyant Shopping 
abre hoje seu Clube Kids 
para brincadeiras educativas 
sobre consumo consciente 
de água e preservação do 
meio ambiente, em evento 
promovido pela Saneago. 

O empresário Fabricio Marques inau-
gura, na primeira quinzena de julho, 
o “Moulan Rouge”, casa de música 
que dará preferência aos três ritmos 
que mais atraem o público goiano: o 
sertanejo, o house e o funk. A inau-
guração será apenas para convidados 
e clientes que já estiverem fideliza-
dos e possuírem o cartão VIP. A noite 
irá contar com show surpresa. A 
casa fica localizada no Setor Bueno 
e terá decoração inspirada no gla-
mour de Paris dos anos 1920, com 
decoração baseada no formato de 
um cabaré parisiense, com clima 
aconchegante e acolhedor.

A Péraxado Produtora leva hoje aos 
palcos da Monkey Goiânia, a banda 
mineira Pense. A casa abre às 17h e 
o evento começa às 19h com a apre-
sentação da Spacements, seguida 
pelas bandas Burning Rage, Desert 
Crows, Half Bridges e Pense.

O Lide Futuro Goiás recebeu em Goi-
ânia o CEO e membro do Comitê de 
Gestão do Lide Futuro em São Paulo, 
Marcus Vinicius. Ele participou do By 
Members, modalidade em que um 
filiado é convidado a compartilhar os 
desafios na carreira empreendedora.

A Arcos Dorados, maior franquia 
independente do McDonald’s no 
mundo, e a Bringg, plataforma 
líder de operações de entrega, 
fecharam parceria para levar 
melhor eficiência operacional ao 
McDelivery.

A empresária Camila Marinho (centro) recebeu as 
amigas Tereza Emília e Ângela Sebba durante o lançamento do 
café da manhã, no Restaurante Imperador, no Setor Marista

O empresário Luciano Carneiro e a Embaixadora da 
Rede Mulher Empreendedora/GO Sandra Mendéz prestigiaram 
o evento que também lançou o almoço executivo

Ludmila Tiballi e Marylia Oliveira conferiram 
as novas opções do menu do restaurante

As amigas Tânia Coutinho e Mônica Andrade 
também estavam no evento gastronômico

ZONA FRANCA



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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------

PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

------------------------------- 
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

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

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------

APARTAMENTO 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 NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
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
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
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. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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.
-------------------------------
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
-------------------------------

LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------

------------------------------- 
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------

classificados Goiás, Tocantins e DF, 09 de Junho de 2019 DIÁRIO DO ESTADO6 
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André Matos, das 
bandas Angra e Shaman, 
morre aos 47 anos

O músico André Ma-
tos, das bandas Angra e 
Shaman, morreu ontem, 
aos 47 anos. A informação 
foi divulgada por mem-
bros do Shaman nas redes 
sociais e confirmada pelo 
jornal O Estado de S. Pau-
lo com assessores de im-
prensa ligados à banda. A 
causa ainda não foi divul-
gada oficialmente.

“O destino nos uniu, 
nos separou, nos reuniu 
e agora pregou mais essa 
com a gente. É com pro-
funda dor em nossos cora-
ções que nos despedimos 
do Andre mais uma vez, 
desta vez de forma defini-
tiva. Além da ferida que ja-
mais cicatrizará, e mesmo 
sabendo que passamos 
momentos gloriosos junto 
ao nosso companheiro e 
amigo, restará pra sempre 
o melhor dele em nossos 
corações”, diz a nota oficial 
assinada pelos membros 
do Shaman, divulgada na 
página da banda.

A banda estava em 
uma turnê de reunião 
desde setembro de 2018, 
tendo passado por di-

versas cidades brasileiras. 
O último show ocorreu no 
domingo, 2, no Espaço das 
Américas, em São Paulo. An-
dré Matos era reconhecido 
como um dos maiores voca-
listas do metal brasileiro.

Ele nasceu em São Paulo 
em 14 de setembro de 1971, 
e ficou conhecido pelo seu 
trabalho a frente das bandas 
Viper, Angra e Shaman, bem 
como pelo seu trabalho solo, 
desenvolvido desde 2006. 
Estudioso de teclado e piano 
desde a infância, Matos se gra-
duou em regência orquestral e 
composição em São Paulo.

Mesmo antes, ainda ado-
lescente, já vinha ganhando 
reconhecimento com o Viper. 
Em 1991, fundou o Angra. A 
banda fez turnês pelo mun-
do inteiro e suas mais de um 
milhão de cópias vendidas de-
ram a Matos projeção mun-
dial. Foram dois álbuns grava-
dos: Angels Cry (1993) e Holy 
Land (1996), além de diversos 
EPs. Em 2000, Matos sai do 
Angra por divergências com 
o empresário e forma o Sha-
man, ao lado de Luis Mariutti 
e Ricardo Confessori, também 
ex-membros do Angra.

O apresentador Marcos 
Mion passa a apresen-
tar o programa Vale a 

Pena Ver Direito, nas noites de 
sábado, na Record. A atração é 
exatamente igual ao quadro, 
de mesmo nome, do Legendá-
rios. Vale lembrar que ele con-
tinuou a fazer para a internet, 

quando o noturno acabou.
A notícia, divulgada pelo 

site Notícias da TV, é surpre-
endente, já que Mion tentou, 
há meses, emplacar um pro-
grama nos fins de noite da 
Record. A emissora descar-
tou sua proposta e prepara 
um telejornal para o horário. 

Com isso, o moreno encon-
trou uma alternativa para 
voltar ao vídeo. Isso antes de 
seu programa principal no ca-
nal estrear, A Fazenda. 

A ideia é que o Vale a 
Pena Ver Direito mostre 
os melhores momentos da 
atual temporada do Power 

Couple Brasil. O programa 
deve sair do ar quando o re-
ality acabar. Com Mion, deve 
estar o Mionzinho, persona-
gem de Victor Rodrigues Co-
elho. Além de ter uma atra-
ção inédita, a Record espera 
poder divulgar ainda mais 
seu reality show.

Reprodução

Record surpreende 
e coloca no ar novo 
programa do Mion


