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TRF1 mantém bloqueio de 
verbas de universidades
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região aceitou recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e derrubou a decisão da Justiça 
Federal da Bahia que suspendeu, na semana passada, o contingenciamento de verbas de universidades federais. p7

Uber começa 
testes com
drones para 

entregar 
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defende 
Moro p7

Curso de reciclagem online é opção 
para quem tem CNH suspensa
Segundo Dados do próprio Detran-GO, 11.588 motoristas 
habilitados no Estado estão com mais de 20 pontos na CNH. p2
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“Se você não 
chorar, não 
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Mega-Sena 
acumula e 
vai pagar 
R$ 115 milhões 
no sábado

O concurso 2.159 da Me-
ga-Sena não teve acertado-
res no prêmio principal. Os 
números sorteados foram: 
14, 26, 35, 38, 45 e 53. A 
quina - cinco números - teve 
150 ganhadores, cabendo a 
cada um deles R$ 27,68 mil.

A quadra - quatro núme-
ros - registrou 9.781 acer-
tadores. Cada um ficará 
com R$ 687,24. O próximo 
sorteio da Mega-Sena será 
amanhã. A previsão é de um 
prêmio de R$ 115 milhões.
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Uber começa testes com 
drones para entregar comida
o Ubereats, serviço 

de entrega de co-
mida da startup 

americana, anunciou que 
vai passar a testar o uso de 
drones para reduzir o tem-
po dos pedidos. Segundo a 
empresa, os veículos aéreos 
não tripulados devem viajar 
dos restaurantes até o teto 
de carros estacionados.

Depois disso, caberá a 
motoristas parceiros da em-
presa fazer a última parte da 
viagem, entregando as refei-
ções até a casa dos clientes. O 
sistema já está sendo testado 
com uma filial do McDonald’s 
em San Diego, nos EUA. O 
anúncio foi um dos desta-
ques de ontem do Uber ele-
vate Summit, evento que a 
empresa realiza nesta sema-
na em Washington.

Até agora, empresas como 
Google, Amazon e até a brasi-
leira iFood tem experimenta-
do fazer entregas por drones 
em casas com quintais e es-
paços abertos. A solução “aé-
rea”, porém, é inviável para 
apartamentos - e foi por isso 
que o Google adotou a solu-
ção combinada entre o drone 
e veículos terrestres.

para ter certeza de que 
o drone está entregando a 
refeição no veículo certo, 
os carros serão equipados 
códigos QR em seu teto - 
as imagens devem ser lidas 

pelos s veículos aéreos. Di-
retora global de desenvolvi-
mento de negócios do Uber 
eats, liz Meyerdirk, destacou 
que o sistema permitirá que 
restaurantes atendam mais 
clientes sem ter de estarem 
em diferentes localidades.

“As entregas com drone 
serão mais rápidas, o que sig-

nifica que o alimento chegará 
mais quente e a comida terá 
melhor qualidade”, afirmou, 
durante o evento. Sem forne-
cer números, a executiva dis-
se que os drones devem ser 
capazes de superar o tempo 
médio de entregas feitas por 
motos nos eUA - de meia hora 
para um raio de 4,8 km (ou 3 

milhas). Segundo ela, haverá 
testes com outros dois res-
taurantes de San Diego ainda 
este ano - um deles, de comi-
da mais sofisticada.

para isso, a empresa tra-
balha na criação de uma 
caixa que será acoplada ao 
drone para as entregas. O re-
cipiente deverá ter espaços 

separados para alimentos 
quentes e frios. Apesar de 
parecer simples, o desenvol-
vimento do recipiente tem 
demandado muito trabalho, 
disse a executiva, que acres-
centou ainda que a empresa 
não pretende informar aos 
clientes que seus pedidos 
foram entregues por drones.
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Presos 
empresários 
por emissão 
de notas 
fiscais falsas 
em Goiânia

Quatro pessoas de uma 
mesma família foram pre-
sas pela polícia civil (pc) 
em Goiânia suspeitas de 
praticarem fraudes em 
notas fiscais e sonegação 
de impostos. Com a fal-
sificação de documentos 
entregues ao consumidor, 
segundo a corporação, os 
empresários, que possuem 
10 lojas de utilidades, pre-
sentes e decorações, deixa-
ram de recolher ao menos 
R$ 2 milhões em impostos 
ao Estado de Goiás.

Os investigadores anali-
saram documentos e notas 
emitidas em seis dos 1o 
estabelecimentos, localiza-
dos nos setores central e 
campinas, durante um ano 
e seis meses. De acordo 
com o inquérito da Delega-
cia de Repressão a crimes 
Contra a Ordem Tributária 
(DOT), notas emitidas pelos 
comerciantes não tinham 
valor legal e os registros 
nunca chegavam aos com-
putadores da Secretaria de 
Economia, antiga Secreta-
ria da Fazenda (Sefaz).

As fraudes ocorriam, 
conforme expõe a delega-
da Ana Cláudia Stoffel, em 
notas do tipo Danfe, recibo 
que é entregue ao consu-
midor ao final de qualquer 
compra. “Os documentos 
tinham aparência de legali-
dade, mas o QR code dele 
era falso. Desse modo, a 
informação de venda nun-
ca chegava aos registros da 
secretaria, o que impedia o 
estado de cobrar o devido 
imposto pela transação”.

As outras quatro lojas do 
grupo também estão sendo 
investigadas, assim como 
pelo menos mais quatro só-
cios dos detidos. Os presos, 
que não tiveram os nomes 
revelados, foram autuados 
em flagrante por falsificação 
de documento particular, 
delito que pode ser punido 
com pena de um até cinco 
anos de reclusão.

No decorrer das inves-
tigações, porém, os indi-
víduos poderão respon-
der também por crimes 
como falsidade docu-
mental, falsidade ideoló-
gica e sonegação fiscal.

Curso de reciclagem online é opção 
para quem tem CNH suspensa ou cassada

para os motoristas 
e motociclistas goianos 
que tiveram a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(cNH) suspensa ou cas-
sada, ficou mais prático 
e ágil recuperar o direito 
de dirigir. É que o Depar-
tamento de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO) autori-
zou o ibracbrasil - cursos 
de Trânsito a realizar a re-
ciclagem online para con-
dutores. Pela legislação, a 
reciclagem é obrigatória. 
Segundo Dados do pró-
prio Detran-GO, 11.588 

motoristas habilitados no 
estado estão com mais de 
20 pontos na cNH pelo acú-
mulo de infrações cometidas 
nos últimos 12 meses.

O curso é prático, rápido 
e os alunos podem concluí-
-lo num prazo que varia de 
três a 45 dias, e o pagamen-
to é facilitado em até oito 
parcelas. Para fazê-lo, basta 
ir até a sede do Detran/GO, 
a uma ciretran ou unidade 
de atendimento Vapt Vupt e 
entregar a cNH suspensa ou 
cassada. Em seguida, fazer a 
matrícula no site www.cur-

sosdetransito.com.br.
 
Facilidades
o interessado pode re-

alizar o curso de recicla-
gem onde quiser, sendo 
possível estudar no com-
putador, no celular, tablet 
ou no notebook, com o 
conteúdo disponibilizado 
24 horas por dia.

 
Infrações cresceram 
na capital
em Goiânia, as multas 

aumentaram 10,17% em 
2018, saindo de 919 mil 

para 1,01 milhão. O le-
vantamento foi feito com 
dados do Detran-Go e 
considera notificações 
feitas por todos os agen-
tes autuadores (polícias 
militar e federal, Agetop, 
SMTs e Detran).

o excesso de velo-
cidade é a infração de 
trânsito mais cometida 
no Estado, 55%. Dos 
condutores flagrados 
no ano passado, 1,53 
milhão trafegavam em 
velocidade até 20% 
acima do limite da via, 
315,78 mil em veloci-
dade de 20 a 50% aci-
ma do limite, e 53,53 
mil acima de 50% do 
estabelecido.
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22° Mutirão da Prefeitura contará 
com participação do Governo do Estado
Neste sábado e domin-

go, 15 e 16, a prefeitu-
ra de Goiânia realizará 

o 22° Mutirão da atual gestão, 
na região Sudoeste, benefician-
do moradores de 40 bairros. A 
abertura do evento será às 8 
horas, na Rua EF 10, Qd. APM 
3 (em frente à Escola Municipal 
João Alves de Queiroz), no Resi-
dencial eli Forte, com a presen-
ça do prefeito iris Rezende e do 
governador Ronaldo Caiado.

Ao todo serão oferecidos 
120 serviços municipais na área 
da saúde, assistência social, ci-
dadania, educação, finanças, 
orientações judiciais, emissão 
de documentos, além de várias 
frentes de serviços nas áreas 
de infraestrutura, urbanização 
e  reforma de prédios públicos.

A novidade desta edição 
do Mutirão é a parceria do Go-
verno estadual, que vai levar 
os serviços do Vapt-Vupt. Com 
isso, a população terá a opor-
tunidade de resolver questões 
ligadas a órgãos como Detran, 
Ipasgo e Procon, além de emi-
tir certidões e CPF.

Ações das pastas
1. Agência Municipal de 

Meio Ambiente (Amma):  Dis-
tribuição de mudas de árvo-
res do cerrado e orientação 

sobre plantio; Oficinas de 
educação ambiental; Limpe-
za e roçagem da área verde; 
orientação da Gerência do 
contencioso sobre processos 
abertos na Amma; Disponibili-
zação de duas caçambas para 
recebimento de restos de 
construção civil, pneus velhos 
e materiais descartáveis.

2. Agência Municipal de Tu-
rismo evento e lazer (Agetul): 
projeto liga do bem (disponibi-
liza brinquedos para o entrete-
nimento das crianças).

3. Guarda Civil Metropolita-
na (GcM): Segurança do local 
onde ocorrerá o Mutirão; Ban-

da de música da GCM.
4. Companhia Municipal de 

Urbanização de Goiânia (co-
murg): Revitalização de praças; 
Remoção de entulho; Roça-
gem manual e mecânica; Lim-
peza de córregos e mananciais; 
Poda e retirada de árvores; 
Pintura de meios-fios; Varrição 
de vias; Capina manual

5. Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas): ca-
dastro único para programas 
sociais: bolsa família, IdJovem; 
isenção na taxa de inscrição de 
concurso público; Diminuição 
na tarifa de energia elétrica; 
carterinha interestadual para 

idoso  acima de 60 bpc - bene-
ficio de Prestação Continuada; 
Serviços de beleza: manicure, 
pedicure, designer de sobran-
celhas e corte de cabelo.

6. Secretaria Municipal de 
cultura (Secult): Apresentações 
culturais; Divulgação da Lei de 
Incentivo à Cultura e das obras 
produzidas pela Lei.

7. Secretaria Municipal 
de educação (SMe): projeto 
Horta Escolar;  Sala de leitura; 
Mesa de desenho livre; Dispo-
nibilizou recursos para refor-
ma geral da escola Municipal 
João Alves de Queiroz.

8. Secretaria Municipal de 

planejamento Urbano e Habi-
tação (Seplanh): orientações 
sobre o Alvará Fácil; Regula-
rização fundiária e de edifica-
ções; Inscrição e atualização 
cadastral do programa Muni-
cipal de Habitação.

9. Secretaria Municipal 
de Finanças (Sefin): Abertura 
de empresas; Alteração do 
CAE; Abertura de MEI; Aces-
so ao portal de contribuinte;  
liberação de senha de nota 
fiscal/REST/DMS; Geração de 
cálculo de INST pela internet; 
Aprovação do projeto Alvará 
Fácil; Inscrições para o Minha 
Casa Minha Vida; Negociação 
de IPTU; Emissão de guias de 
ipTU, iTU, iSS e Auto de infra-
ção; ISS parcelamento.

10. Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento econômico, 
trabalho, ciências eTecnologia 
(Sedetec); Vagas de emprego 
oferecidas pelo Sine; Participa 
com toda a rede de computa-
dores usada no mutirão.

11. Secretaria Municipal de 
infraestrutura e Serviços públi-
cos (Seinfra): Reforma da escola 
Municipal João Alves de Quei-
roz e do centro de Saúde da 
Família Caravelas; Recuperação 
de meio-fio; Limpeza e recupe-
ração de bocas de lobo; Opera-
ção tapa buracos; Manutenção 

da iluminação pública.
12. Secretaria Municipal 

de Políticas para as Mulheres 
(SMpM): inscrições para cur-
sos de capacitação (corte de 
tecido, Modelagem, costura e 
Assentamento de revestimen-
to cerâmico); Orientação psi-
cológica; Distribuição de mate-
rial informativo sobre violência 
doméstica e familiar.

13. Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS): Oftalmologista; 
Eletrocardiograma; Risco Cirúr-
gico; Rastreamento de Câncer 
de Mama; Auriculoterapia; 
orientação sobre alimentação 
saudável; Aferição de pressão 
arterial; Teste de Glicemia; Va-
cinas;  Disponibiliza recursos 
para reforma do centro de 
Saúde da Família Caravelas.

14. Secretaria Municipal de 
Trânsito (SMT): Revitalização de 
sinalização horizontal e vertical; 
emissão dos cartões de idoso e 
pessoa com deficiência; Projeto 
de Educação para o Trânsito.

15. Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Políticas 
Afirmativas (SMDHPA); Cartei-
ra de Identidade (em parceria 
com a Polícia Civil); Carteirinha 
de Estudante; Distribuição dos 
estatutos da Juventude e igual-
dade Racial; Distribuição da car-
tilha sobre Calçada Acessível.

Reprodução

Acidente entre 
caminhão e carro 
de passeio deixa 
duas pessoas 
mortas na 
BR-070, em 
Cocalzinho 
de Goiás

Aparecida inicia implantação de 
faixa para ciclistas e motociclistas

Dois homens são 
mortos a tiros na entrada 
de um bar em Minaçu

Duas pessoas morreram 
em um acidente envolven-
do um carreta e um carro 
de passeio. O acidente acon-
teceu na bR-070, em cocal-
zinho de Goiás, no final da 
tarde desta quarta-feira.

Após a batida, de acordo 
com o corpo de bombeiros, 
o carro de passeio permane-
ceu na pista e a carreta caiu 
na ribanceira. Os dois moto-
ristas não resistiram aos feri-
mentos e morreram no local.

o motorista da carreta 
ficou preso às ferragens e 
foi necessário a utilização 
do desencarcerador e téc-
nicas de salvamento ter-
restre para retirar o corpo. 
os dois corpos ficaram sob 
responsabilidade da polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
até a chegada do IML.

Dois homens foram 
mortos a tiros, na noite 
desta quarta-feira, na 
entrada de um bar em 
Minaçu, região Norte de 
Goiás. Segundo informa-
ções da polícia Militar 
(PM), uma das vítimas 
era paraplégica e estava 
dentro do próprio carro, 
estacionado na frente do 
estabelecimento.

Ainda conforme a 
corporação, uma equi-
pe policial foi acionada 
para atender uma ocor-
rência de duas possíveis 
execuções em um bar 
conhecido como “Bar da 
5”, localizado na Avenida 
Minas Gerais, no Setor 
Central do município. Ao 
chegarem no local, tes-
temunhas disseram aos 
militares que os tiros fo-
ram disparados por dois 
homens conduzindo uma 
moto vermelha.

os suspeitos desce-

ram do veículo e ordena-
ram a todos os clientes 
do bar que deitassem no 
chão. Eles foram até uma 
Toyota SW4 e dispararam 
diversas vezes contra os-
vanir Vieira dos Santos, 
de 41 anos.

Na sequência, os au-
tores atiraram contra a 
segunda vítima, Francis-
co Dantas de carvalho, 
de 56 anos, que estava 
sentado em uma cadei-
ra dentro do estabele-
cimento. Em seguida, 
fugiram sem levar per-
tences dos clientes. As 
vítimas não resistiram 
aos ferimentos e morre-
ram no local.

Até o momento, a po-
lícia não tem informações 
sobre a autoria e motiva-
ção do crime. Caso será 
investigado pelo delega-
do André Luis Medeiros, 
da Delegacia de polícia 
Civil de Minaçu.

A prefeitura de Apa-
recida de Goiânia, por 
meio da Secretaria exe-
cutiva de Mobilidade, 
iniciou ontem a implan-
tação da faixa para mo-
tos nos sinaleiros das 
principais avenidas da 
cidade. Os primeiros 
pontos a receberem a 
orientação, que faz par-
te de um projeto piloto 
denominado “Frente Segu-
ra”, foram as Avenidas Rio 
Verde e Independência.

A ação consiste em um 
espaço reservado para 
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que os motociclistas e ciclis-
tas aguardarem a abertura 
do semáforo, como forma de 
prevenir acidentes no mo-
mento da arrancada e dan-
do a oportunidade de não 
ficarem entre os corredores 
formados pelos veículos au-
tomotores.  

inicialmente o projeto 
piloto “Frente Segura” foi 
implantado ao longo da Ave-
nida Rio Verde, nas proximi-
dades do Buriti Shopping e 
Terminal do cruzeiro, e na 
Avenida independência, des-
de o Centro de Aparecida até 

o Setor Colina Azul. Os 
trabalhos devem ser fina-
lizados na próxima sema-
na, já que as pinturas são 
feitas durante o período 
noturno, quando o fluxo 
de veículos é menor.  

“Este projeto vem 
dando certo em outras 
cidades e resolvemos 
trazê-lo para Aparecida. 
Queremos promover um 
trânsito mais seguro, di-
minuindo os índices de 
acidentes com condutores 
de moto”, explicou o se-
cretário Avelino Marinho.
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Talyssa Mendes bianka Muniz

Fausi Humberto Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Arraiá

Concerto

Kids

Nome

Reciclagem

Bandas São João Selo
O 1º Arraiá de Aparecida será 
realizado hoje e amanhã, a partir das 
18 horas, no Aparecida Shopping e 
é uma parceria entre a Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e as escolas de 
ensino infantil da região. A indústria 
de alimentos goiana GSA estará pre-
sente com as marcas Velly e produtos 
Paulista animando a comunidade.

A música de concerto será desta-
que neste fim de semana dentro 
da programação do Teatro Goiâ-
nia. Amanhã, o espaço recebe o 
recital em busca de Um Sonho, da 
ivana bontempo escola de Música, 
com apresentações às 17h e 19h. 
E no domingo, às 11h, será reali-
zado um concerto com a banda 
Sinfônica Juvenil de Goiânia.

blogueiros mirins goianos vão se 
reunir no próximo domingo (16) 
para um piquenique. O encontro 
com tema safari será no Parque 
Flamboyant, em Goiânia, a partir 
das 15 horas. A Tarde Divertida será 
repleta de atividades e de salgadi-
nhos Sanditos, da indústria goiana 
GSA. O evento é uma promoção do 
Goiás Fashion Kids (GFK).

Após 18 anos de constante evolução 
e crescimento, a brasilcard, empresa 
de meios de pagamentos especiali-
zada em Cartões Convênios, Benefí-
cios, Gestão de Frotas e premiações, 
acaba de anunciar a mudança do 
nome, da marca e de seu posiciona-
mento. A partir de agora, a empresa 
passa a se chamar Vólus.

O arquiteto Giovanni borges, 
que assina o clube T-cross, a 
garagem da CasaCor Goiás, 
recebe hoje convidados em 
seu ambiente.

Rafa Kalimman disse em uma 
live que vai ter uma casa de in-
fluenciadores do Brasil todo que 
vão vir pro Festival Villa Mix.

O famoso Zé Golinho vai estar 
amanhã animando o bingo do 
Arraiá do Gallo, no Shopping 
Gallo, na região da Rua 44.

o Departamento de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO) autorizou o 
ibAcbRASil-cursos de Trânsito 
a realizar a reciclagem online 
para condutores que tiveram a 
Habilitação(cNH) suspensa ou 
cassada. Pela legislação, a reci-
clagem é obrigatória. O curso é 
prático, rápido e os alunos podem 
concluí-lo num prazo que varia de 
três a 45 dias. Para fazê-lo, basta 
ir até a sede do Detran/GO, a 
uma ciretran ou unidade de aten-
dimento Vapt Vupt e entregar a 
CNH suspensa ou cassada. Em 
seguida, fazer a matrícula no site 
www.cursosdetransito.com.br.

A Monkey Goiânia recebe hoje 
quatro bandas que figuraram lan-
çamentos recentes em Goiânia. A 
partir das 20h, a Sótão, a Gregor, 
a Gasp e a GawGav sobem no 
palco para mostrarem os seus 
novos trabalhos.

Acontece hoje em caldas Novas 
Go o terceiro dia de Arraiá Water 
Park. O evento é realizado todas 
as terças e sextas-feiras do mês 
de junho, sempre a partir das 
19h, no Water park, um dos 
parques do Prive Diversão. 

A cooper-Rubi, a cRV industrial, a 
Agro-Rubi, o condomínio pFcMo 
e a Usina Uruaçu receberam o 
“Selo Empresa Amiga do Jovem 
Aprendiz” entregue pelo Ministé-
rio Público do Trabalho (MTP-GO).

O grupo de sambanejo Categoria de Base formado por 
Bruno Bouza, Peu Rodrigues, Lucas Monteiro e Igor Alencar vai 
se apresentar no dia 7 de julho, no Vilão Premium, em Goiânia

Os diretores e empresários do Grupo Rameiro, Érico Meirelles, Cláudio Rodrigues e 
Fausto Ramos participaram do evento Sankhya Talks, no Mercure Goiânia Hotel 

Marco Antônio e Gessica Cordeiro 
comemoraram o Dia dos Namorados 
na churrascaria Nativas Grill

Jean Carlos Ferreira e Alinne Samora 
também escolheram a churrascaria 
Nativas Grill para festejar o dia romântico

ZONA FRANCA

S O M E N T E  N O S  C I N E M A S 

O UNIVERSO ESTÁ 

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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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 fl ex 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
-------------------------------
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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
------------------------------- 
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
-------------------------------

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

------------------------------- 
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
-------------------------------
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Bolsonaro defende Moro 
e critica invasão de celular

Em primeiro comentá-
rio público sobre o caso 
de vazamentos que en-
volveu o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou 
na manhã desta quinta-
-feira (13) que houve uma 
“quebra e invasão crimi-
nosa” e elogiou o ex-juiz 
federal na sua atuação 
como magistrado.

“O que ele fez não 
tem preço. Ele realmente 
botou pra fora, mostrou 
as vísceras do poder, a 
promiscuidade do poder 
no tocante à corrupção. 
A petrobras quase que-
brou, fundos de pensão, 
muitos quebraram, o 
próprio bNDeS, eu fa-
lei agora há pouco aqui, 
nessa época 400 e pou-
cos bilhões (de reais) 
entregues para compa-
nheiros comunistas e 
para amigos do rei aqui 
dentro. Ele faz parte da 
história do Brasil”, disse.

O presidente ainda afir-
mou que “ninguém forjou 
provas” no processo que 
condenou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
“Normal é conversa com 
doleiro, com bandidos, 
com corruptos. Isso é nor-
mal? Nós estamos unidos 
do lado de cá para derrotar 
isso daí. Ninguém forjou 
provas nessa questão lá da 

condenação do lula”, disse, ao 
ser questionado se considera-
va normal a troca de mensa-
gens entre um juiz e membros 
do Ministério Público.

Bolsonaro também ques-
tionou a veracidade das men-
sagens vazadas. “Se vazar o 
meu aqui, tem muita brinca-
deira que faço com colegas ali 
que vão me chamar de novo 
tudo aquilo que me chama-
vam durante a campanha. E 
houve uma quebra crimino-
sa, invasão criminosa, se é 
que o que está sendo vazado 
é verdadeiro ou não”, conti-
nuou o chefe do Executivo.

Na quarta-feira (12), bol-
sonaro e Moro foram juntos 
ao jogo entre cSA e Flamengo 
no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. Os dois foram 
recebidos com aplausos por 
parte dos torcedores, o que 
foi destacado pelo presidente 
nesta quinta à imprensa. “Fui 
com ele ontem no Mané Gar-
rincha e fomos aplaudidos. 
Quase que só acontecia lá 
atrás quando o Médici ia no 
Maracanã”, disse.

“Olha só, ontem foi o Dia 
dos Namorados. Em vez de 
eu chegar em casa e dar um 
presente para a minha es-
posa, eu dei um beijo nela. 
Não é muito melhor? Eu dei 
um beijo hétero no nosso 
querido Sergio Moro. Dois 
beijos héteros. Fomos lá na 
Marinha com ele”, lembrou 
Bolsonaro.

TRF1 mantém
bloqueio de verbas 
de universidades

o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) aceitou 

recurso da Advocacia-Geral 
da União (AGU) e derrubou 
a decisão da Justiça Federal 
da bahia que suspendeu, 
na semana passada, o con-
tingenciamento de verbas 
de universidades federais 
e de outras instituições pú-
blicas de ensino.

Na decisão, o desem-
bargador carlos Moreira 
Alves, presidente do tribu-
nal, entendeu que não há 
ilegalidades no bloqueio 
temporário de recursos, 
que também ocorreu nos 
demais órgãos do poder 
executivo, não somente no 

Ministério da Educação, se-
gundo o magistrado.

“A programação orça-
mentária e financeira não 
afetou apenas a área da 
educação, mas a de todos os 
demais ministérios do Poder 
Executivo, deixando ver a 
impessoalidade da medida 
necessária para a busca do 
equilíbrio fiscal e do apri-
moramento da gestão dos 
recursos públicos, indispen-
sável para o alcance da esta-
bilidade econômica do país”, 
decidiu o desembargador.

Na sexta-feira (7), a juíza 
Renata Almeida de Moura, 
da 7ª Vara Federal de Salva-
dor, atendeu a pedido feito 
em oito ações populares 

contra o contingenciamento 
de verbas, que foi anuncia-
do pelo governo federal no 
fim de abril. Em todos os 
casos, há questionamento 
acerca do volume de blo-
queios, bem como em rela-
ção aos critérios adotados 
pelo Mec na distribuição 
dos limites orçamentários.

AGU
No pedido de derrubada 

da liminar, a AGU citou que 
o Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas Primá-
rias do 1º bimestre de 2019 
indicou a necessidade de 
contingenciar R$ 29,6 bi-
lhões no âmbito do poder 
Executivo Federal. “Desta 

forma, foi editado o Decre-
to nº 9.741/19, que afetou 
não somente a educação, 
mas todos os ministérios – 
o da Defesa, por exemplo, 
teve 52,3% dos recursos 
para despesas discricioná-
rias bloqueados”, divulgou, 
em nota, o órgão.

A AGU argumenta que o 
bloqueio foi feito em estrito 
cumprimento da lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que de-
termina que o poder público 
deve limitar a movimenta-
ção financeira sempre que a 
arrecadação não for compa-
tível com as metas de resul-
tado primário ou nominal e 
avalia que este seria o caso 
de aplicação da lei.

Marcos Oliveira/Agência Senado
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Cantores goianos 
se apresentam no 9º 
Goiânia Canto de Ouro

o 9º Goiânia canto de 
Ouro será realizado de 13 
a 15 de junho, com sho-
ws dos cantores goianos 
Cláudia Vieira, Gilberto 
correia, Nilton Rabello e 
Henrique de Oliveira. O 
festival acontece no Cen-
tro Municipal de cultura 
Goiânia ouro, no Setor 
Central. Com a banda for-
mada pelos músicos Ja-
der Steter, Front Jr, Marco 
outeiro, emídio Queiroz e 
Sérgio Pato, os shows co-
meçam a partir das 21h.

promovido pela prefei-
tura de Goiânia, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), o festival 
tem como proposta mos-
trar ao público a Mpb feita 

na capital goiana. Neste ano, 
70 artistas e 20 instrumentis-
tas participam da programa-
ção, que segue até agosto, 
para oferecer ao público mú-
sicas de alta qualidade. 

No total, serão 13 sema-
nas de shows com os maio-
res nomes da música local, 
além de artistas novos, mas 
já conhecidos por quem fre-
quenta atividades culturais 
na cidade. Os nomes que 
compõem o elenco deste 
ano foram selecionados via 
convite feito pela Secult.

o canto de ouro foi cria-
do em 2008. Neste ano, os 
ingressos são vendidos a R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (meia). 
Os 50 primeiros participan-
tes pagam meia-entrada.

Toy Story 4 ganha elogios 
da crítica: “Se você não 
chorar, não tem coração”

AS primeiras críti-
cas de Toy Story 
4, nova conti-

nuação da franquia da pixar, 
foram lançadas na imprensa 
internacional. Por enquanto, o 
filme parece ter conquistado 
a aprovação quase universal 
dos jornalistas, que se derre-
teram em elogios para a nova 
história de Woody, Buzz e cia.

Toy Story 4 chega ao brasil 
no próximo dia 20 de junho. 
Para o crítico Richard Roe-
per, do jornal “Chicago Sun 
Times”, a sentença é simples: 
“Se este filme não tocar o seu 
coração, você provavelmente 
é tão sem vida quanto os brin-
quedos fingem ser quando 
humanos estão por perto”.

“Cheio de risadas e aventu-
ras perfeitamente coreografa-
das, Toy Story 4 também sabe 
exatamente quando inserir 
as lições de vida, e quando 

entregar aqueles momentos 
que farão o choro subir pela 
garganta”, comentou o crítico.

Kevin Maher, do Times UK, 
colocou o filme entre os me-
lhores do ano: “Você sabe que 
está testemunhando algo ge-
nial quando os primeiros cin-
co minutos do quarto filme de 
uma franquia de 24 anos dire-
cionada a crianças têm mais 
profundidade e paixão do que 
qualquer outro longa lançado 
por Hollywood este ano”.

Kevin Maher, do Times UK, 
colocou o filme entre os me-
lhores do ano: “Você sabe que 
está testemunhando algo ge-
nial quando os primeiros cin-
co minutos do quarto filme de 
uma franquia de 24 anos dire-
cionada a crianças têm mais 
profundidade e paixão do que 
qualquer outro longa lançado 
por Hollywood este ano”.

Nicholas barber, da bbc, 

expressou que, assim como 
os fãs, estava preocupado 
com a franquia Toy Story indo 
além do terceiro filme, que 
parecia o final perfeito para a 
história. “Não precisávamos 
ter nos preocupado. É claro, 
logo nos primeiros minutos 
do novo filme, que ele será 
tão lindamente animado, e 
tão generosamente engraça-
do, quanto todos os melho-
res da Pixar”, escreveu.

lindsay bahr, do StarTri-
bune, também considerou 
que o filme pode “apresen-
tar uma lição para os que 
suspeitam das franquias de 
Hollywood: às vezes, mais é 
melhor”. “Embora não atinja 
as alturas emocionais dos fil-
mes anteriores, a conclusão 
de Toy Story 4 é eficiente e 
bem executada. Woody pre-
cisava de uma conclusão que 
ele nem mesmo compreen-

dia. Nós também precisáva-
mos”, comentou.

É o mesmo sentimento ex-
pressado por Alonso Duralde, 
do The Wrap: “A Pixar pode 
facilmente aposentar esta 
franquia com quatro filmes 
que são lindos de se olhar, 
tocantes e engraçados. Mas, 
se eles conseguirem manter 
esse nível de qualidade, eu 
digo só uma coisa: continuem 
fazendo mais!”.

Johnny oleksinski, do 
“New York Post”, também elo-
giou o final de Toy Story 4, di-
zendo que se tratava de “uma 
conclusão respeitável e agri-
doce”. No entanto, a sua críti-
ca também posicionou que o 
filme é “abaixo do esperado” 
para a empresa de animação. 
“A Pixar nos condicionou a es-
perar mais do que apenas um 
filme agradável. Queremos 
ser maravilhados”, escreveu.
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