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Caiado anuncia instalação 
de 17 policlínicas no Estado
O Governo do Estado vai instalar 17 policlínicas em cidades do interior para descentralizar o atendimento médico e melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde prestados ao cidadão. Foi o que anunciou o governador Ronaldo Caiado nesta sexta-feira. p2
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Mulher armada ameaça funcionário 
que tentava cortar energia em Aparecida
A Polícia prendeu uma mulher por ameaçar um funcionário que tentava 
cortar a energia da residência em que ela mora, no Setor Colina Azul. p2
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Caiado anuncia instalação 
de 17 policlínicas no Estado

O Governo do Esta-
do vai instalar 17 
policlínicas em ci-

dades do interior para des-
centralizar o atendimento 
médico e melhorar a quali-
dade dos serviços de saúde 

prestados ao cidadão. Foi 
o que anunciou o governa-
dor Ronaldo Caiado nesta 
sexta-feira, dia 14, duran-
te entrevista concedida no 
programa O Mundo em sua 
Casa da Rádio Brasil Central 

AM e RBC FM. O programa 
é apresentado por Gil Bon-
fim e Alcione Alves.

Sobre a política pública 
na área de saúde, o governa-
dor falou a respeito do pro-
jeto da implantação das poli-

clínicas, estruturas que terão 
12 especialidades médicas, e 
que vão atender os pacien-
tes nos casos mais simples e, 
encaminhá-los, naqueles ca-
sos de maior complexidade. 
Ronaldo Caiado anunciou 

que a primeira policlínica 
será inaugurada em Posse, 
no Nordeste Goiano, no pró-
ximo dia 1º de julho. Depois 
serão inauguradas as unida-
des de Santa Terezinha de 
Goiás e de Goianésia.

Reprodução

Mulher é 
presa por 
ameaçar 
funcionário 
que tentava 
cortar energia 
de casa, em 
Aparecida

A Polícia Militar (PM) 
prendeu, na noite desta 
sexta-feira, uma mulher 
de 19 anos, que não teve 
o nome divulgado, por 
ameaçar um funcioná-
rio que tentava cortar a 
energia da residência em 
que ela mora, no Setor 
Colina Azul, em Apareci-
da de Goiânia. A jovem 
foi autuada em flagrante 
por porte ilegal de arma 
de fogo e ameaça.

Conforme consta no 
Boletim de Ocorrência, 
o funcionário da Enel foi 
até o local para fazer o 
desligamento da energia 
por falta de pagamento. 
Quando tentava reali-
zar o serviço, a mulher 
saiu do imóvel e amea-
çou com um revólver. O 
homem saiu do lugar e 
acionou a PM.

Quando a corpora-
ção chegou até a casa 
indicada, a suspeita não 
quis abrir o portão e se 
escondeu dentro do ba-
nheiro da residência. Os 
policiais tiveram que ar-
rombar a porta do imó-
vel para conseguir pren-
dê-la. Em busca realizada 
no local, os PMs encon-
traram uma arma dentro 
do cesto de roupas.

A suspeita e o revól-
ver foram encaminhados 
ai 4º Distrito Policial de 
Aparecida de Goiânia. 
Ela foi presa em flagran-
te e deve responder por 
porte ilegal de arma de 
fogo e por ameaça.

A Enel Distribuição 
Goiás afirma, por meio 
de nota que o funcioná-
rio mencionado é ligado 
a uma empresa parceira, 
prestadora de serviços. 
“A companhia informa 
que a Polícia Militar foi 
acionada e a mulher foi 
presa. A Enel repudia 
qualquer ato de violên-
cia e informa que a se-
gurança dos seus colabo-
radores e parceiros é um 
dos pilares da empresa”, 
sublinha no documento.

Suspeito de assaltar ônibus coletivo 
é atropelado e preso, em Aparecida

Blitz contra exploração do trabalho 
'infantil é realizada em Aparecida

m homem identificado 
como Werickson Herman Gui-
marães foi preso ontem após 
assaltar um ônibus do trans-
porte coletivo e ser atropelado 
enquanto tentativa fugir, em 
Aparecida de Goiânia, região 
Metropolitana da capital. O 
suspeito, que possui passagens 
por furto e roubo, foi encami-
nhado para a 4ª Delegacia Dis-
trital (DP), do município e deve 
responder pelo crime de roubo.

De acordo com registros da 
Polícia Civil (PC), o sujeito entrou 

no ônibus e roubou aparelho ce-
lular e carteira de um idoso que 
estava no veículo. Na sequência, 
um outro passageiro que pre-
senciou o crime tentou deter o 
suspeito, que desembarcou do 
automóvel e saiu correndo.

Na tentativa de detê-lo, o 
passageiro também desceu do 
ônibus e correu atrás de Weri-
ckson. Os dois entraram em luta 
corporal, mas o suspeito conse-
guiu fugir. Ao tentar atravessar 
a GO-040, o autor do roubo foi 
atropelado por um carro.

A Secretaria de Assis-
tência Social de Apare-
cida, por meio da Supe-
rintendência de Proteção 
Especial, realizou uma 
blitz educativa para aler-
tar a população sobre os 
riscos e consequências 
da exploração do traba-
lho infantil. A ação, rea-
lizada na tarde desta sex-
ta-feira  no setor Village 
Garavelo, foi em alusão 
ao Dia Mundial Contra 
o Trabalho Infantil, cele-

brado no dia 12 de junho.
Quem passou pela Aveni-

da Independência, em frente 
ao Aparecida Shopping, foi 
abordado com material in-
formativo que informa sobre 
os riscos e consequências 
que uma criança está expos-
ta quando é colocada para 
trabalhar. Também foram re-
passadas informações sobre 
como denunciar casos em 
que crianças são exploradas.

“Nosso objetivo é justa-
mente mostrar o que acon-

tece na vida de uma crian-
ça que tem a sua infância 
interrompida. Não estamos 
dizendo que criança não 
pode fazer nada. Em casa, a 
criança pode contribuir com 
atividades simples de acor-
do com sua idade e receber 
orientações da família. Ago-
ra, quando ela vira prove-
dora do sustento da família, 
trabalhando em atividades 
que a expõe a riscos e pre-
judicando o rendimento na 
escola é errado e precisa 
ser combatido”, explicou a 
Secretaria de Assistência So-
cial, Mayara Mendanha.
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Governo federal lança 
pacote de ações em 
favor de Brumadinho

O governo federal lan-
çou nesta sexta-feira um 
pacote de medidas, em 
parceira com a iniciativa 
privada e o terceiro se-
tor, para a reconstrução 
de Brumadinho (MG), a 
recuperação da atividade 
econômica e ao resgate 
da autoestima da comu-
nidade atingida pelo rom-
pimento da barragem da 
Mina Córrego do Feijão, 
da empresa Vale, em 25 
de janeiro deste ano. De 
acordo com o Ministério 
da Cidadania, a Aliança 
por Brumadinho inclui 
ações nas áreas de de-
senvolvimento social, 
educação, saúde, cultura, 
esporte, infraestrutura, 
meio ambiente e segu-
rança pública.

O ministro Osmar Terra 
assinou nesta sexta-feira 
o termo que oficializa a 
parceria, durante soleni-
dade de inauguração da 
Estação Cidadania, em 
Brumadinho. A estrutura, 
que oferece espaço para 
atividades de cultura, 
educação, esporte, forma-
ção e assistência social, 
faz parte do conjunto de 
ações do governo federal 
pelo município mineiro.

Terra destacou que a 
aliança mostra a capacida-
de da sociedade brasileira 
de se unir para superar 
uma tragédia. “Em par-
ceria com o governo de 
Minas Gerais e a prefei-
tura, queremos transfor-
mar Brumadinho em um 
piloto de superação, de 
cidade-modelo em todos 
os programas do governo 
federal. Em todas as áre-
as vai haver um avanço, 
sempre contando com a 
parceria da iniciativa pri-
vada”, disse em nota di-
vulgada pelo ministério.

Entidades 
parceiras
Entre as ações, a Funda-

ção Pitágoras, braço social 
da Kroton, uma das maiores 
organizações educacionais 
privadas do Brasil, se pro-
pôs a disponibilizar às três 
escolas estaduais de Bru-
madinho a metodologia de 
gestão do grupo, com mate-
rial didático e um programa 
específico de competências 
socioemocionais para os jo-
vens. De acordo com o Mi-
nistério da Cidadania, o pro-
jeto está em andamento e 
beneficia 1.303 estudantes 
e 171 educadores.

A Ambev, produtora de 
várias marcas de bebidas, 
deve financiar a revitalização 
do teatro municipal, trans-
formando-o em um teatro-
-escola para formação de jo-
vens. O projeto da obra está 
em andamento pela prefei-
tura de Brumadinho.

O Sistema Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais também 
participa da parceria com 
a instalação das unidades 
móveis do Serviço Social da 
Indústria (Sesi) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), com cur-
sos de qualificação e capaci-
tação profissional. Um por-
tfólio de cursos também será 
oferecido pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) de Minas Gerais.

Os produtores rurais 
também estão incluídos 
no pacote de medidas. De 
acordo com o Ministério da 
Cidadania, o Carrefour, uma 
das maiores redes varejistas 
do país, está atuando na 
compra de produtos da agri-
cultura familiar. Em maio, 
houve a aquisição de 15 to-
neladas de mexerica de um 
produtor local, a primeira 
dentro da parceria.

Presidente do BNDES 
está com ‘cabeça a 
prêmio’, diz Bolsonaro 

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem 
que o presidente 

do Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Joaquim 
Levy, “está com a cabeça a 
prêmio há algum tempo”.

Bolsonaro falou com jor-
nalistas quando deixava o 
Palácio da Alvorada para a 
Base Aérea de Brasília, de 
onde embarca para agenda 
no Rio Grande do Sul: “Es-
tou por aqui com o Levy”, 
afirmou o presidente.

O motivo do desconten-
tamento, disse Bolsonaro, 
foi a nomeação do advoga-
do Marcos Barbosa Pinto 
para o cargo de diretor de 
Mercado de Capitais do BN-
DES. Para Bolsonaro, o nome 
não é de confiança, e “gente 
suspeita” não pode ocupar 
cargo em seu governo. 

“Eu já tô por aqui com o 
Levy, falei para ele: ‘demita 

esse cara na segunda-feira 
ou eu demito você sem 
passar pelo Paulo Gue-
des‘”, disse Bolsonaro.

O presidente acrescen-
tou que, em sua visão, Levy 
não está sendo leal. “[Ele] 
Já vem há algum tempo 
não sendo leal àquilo que 
foi combinado e àquilo que 
ele conhece a meu respei-
to. Ele tá com a cabeça a 
prêmio há algum tempo”. 
Levy assumiu a presidência 
do BNDES em janeiro.

 
Moro
Questionado sobre sua 

confiança no ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Sergio Moro, que é alvo 
de vazamentos de con-
versas que teria mantido 
quando era juiz com o co-
ordenador da força-tarefa 
da Lava Jato no Paraná, 
Deltan Dallagnol, Bolsona-
ro diz ter “zero” ressalvas.

“Quanto a minha pessoa 
zero, zero”, disse ele. “Moro 
foi o responsável não de 
botar um ponto final, mas 
de buscar uma inflexão na 
questão da corrupção, di-
minuindo drasticamente”, 
acrescentou o presidente.

Ele ressalvou, contudo, 
que ninguém pode contar 
com 100% de confiança. 
“Eu não sei das particulari-
dades da vida do Moro, eu 
não frequento a casa dele, 
ele não frequenta minha 
casa, mas mesmo assim meu 
pai dizia pra mim: confie 
100% só em mim e na mãe”.

Como exemplo, o pre-
sidente citou a demissão 
do general Santos Cruz da 
Secretaria de Governo, o 
que deve ter “surpreendi-
do” muita gente, afirmou. 
Ao ser questionado, o pre-
sidente negou que a cau-
sa da dispensa tenha sido 
verbas de comunicação. “É 

fake essa informação de 
que o Santos Cruz teria to-
cado nisso”, disse.

 
Previdência
O presidente comentou 

também o parecer do rela-
tor da reforma da Previdên-
cia na Câmara, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP), 
apresentado na quinta-fei-
ra. “[Com] a proposta que 
tá aí, o meu governo está 
garantido. A crise virá para 
2023, 2024. A gente não 
quer deixar para o futuro 
governo que me suceder 
essa dor de cabeça da Pre-
vidência, não podemos con-
tinuar vivendo esse fantas-
ma, nessa agonia”, disse.

Bolsonaro afirmou que 
“a bola está com o parla-
mento”, antes de concluir 
dizendo que “nós temos 
uma chance ímpar de tirar 
o Brasil do caos econômico 
que se aproxima”.

Reprodução
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Europa 
avalia 
sanções 
contra a
Venezuela 
Vários países importan-

tes da Europa avaliam 
a imposição de san-

ções contra o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
e outros graduados funcioná-
rios do país, como resposta às 
recentes medidas adotadas 
contra opositores políticos.

Diplomatas e membros 
da oposição venezuelana 
com conhecimento dos pla-
nos disseram que as sanções 
analisadas também pode-
riam ser aplicadas contra im-
portantes membros das For-
ças Armadas e do Judiciário, 
que têm sido fundamentais 
na detenção dos aliados do 

líder da oposição venezuela-
na, Juan Guaidó.

Apesar disso, o principal 
obstáculo para o plano é 
o temor de que isso possa 
ser um obstáculo aos atu-
ais esforços internacionais 
para encontrar uma saída 
negociada para a crise do 
país. As fontes falaram sob 
condição de anonimato, já 
que não estavam autoriza-
das a mencionar as delibe-
rações. Os enviados de Ma-
duro e Guaidó participaram 
de duas rodadas de uma 
tentativa de mediação da 
Noruega, mas as conversas 
não têm gerado frutos.

Reprodução
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Vinhos

Bus

Revista

Agito

Posse

Bandas Top Aplicativo
O Castro’s Park Hotel realizará, 
entre os dias 5 e 7 de julho, a 4ª 
edição do Wine Weekend. O even-
to, dedicado à gastronomia e bons 
vinhos, contará com programação 
que inclui: palestras, degustação 
de mais de 200 rótulos de vinhos, 
Noite Espanhola, tradicional fei-
joada e almoços harmonizados e 
show da banda Violino Lounge.

Em quatro meses de atuação em 
fase de testes, o CityBus 2.0 já 
registrou 35 mil usuários cadastra-
dos nas plataformas iOS e Android, 
e um crescimento total de 117% 
desde a sua primeira semana. O 
maior incremento foi de abril para 
maio, com o aumento de 51% de 
passageiros transportados.

A empresária Clarinda Jesus vai 
estampar a capa da nova edição da 
Revista Class, que será lançada na 
próxima terça-feira, dia 18 de junho, 
às 20 horas, na loja Lumiina Ilumina-
ção, no Setor Bueno, em Goiânia. O 
diretor da revista Delson Carlos irá 
receber os convidados com o Buffet 
servido pelo Oliveira´s Place.

O segundo final de semana do Deu 
Praia chegou com muita animação 
para a maior e melhor edição até 
então. No sábado (22), Marcelo 
Falcão agita o palco da praia goia-
na. No domingo (23), Mumuzinho 
vai trazer aquele bom pagode 
com pé na areia. A temporada 
iniciou ontem, dia 15 de junho e 
termina dia 11 de agosto.

Quem recebe felicitações na 
data de hoje por ocasião de seu 
aniversário é o procurador do 
Estado Miguel Moreira da Silva.

O goiano Jacques Vanier que 
vive em Los Angeles, está em 
Goiânia, e ontem ele promo-
veu uma festa junina em sua 
chácara, em Piracanjuba.

O Boticário acaba de lançar a 
etiqueta sensorial, que diferencia 
as embalagens e também facilita 
para as pessoas com deficiência.

A presidente da Associação dos 
Procuradores do Estado de Goiás 
- APEG, Ana Paula de Guadalupe, 
prestigiou na segunda-feira passa-
da, dia 10 de junho, a cerimônia 
de posse do Superintendente 
Regional da Polícia Federal no 
Estado de Goiás, Josélio Azevedo 
de Sousa. O evento aconteceu 
no auditório da Associação dos 
Magistrados de Goiás - Asmego e 
também contou com a presença 
do presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas e vice-
-presidente da CASAG, David 
Soares Costa Júnior.

Pela primeira vez, depois de um 
hiato de 24 anos, a Leprosy volta 
às atividades. A mais escura noite 
reúne hoje o bom metal no palco da 
Monkey, a partir das 17h. O público 
ainda curte as bandas Leech Eclipse, 
Héia e Human Atrocity (Brasília).

A famosa festa de soul/ jazz de Goiás, 
a Groovement, que tem a frente os 
DJs Thiago Jesus e Múcio Guimarães 
e a jornalista Karla Rady, está de volta 
em mais uma edição que acontece 
hoje, das 16h às 22h, no rooftop do 
Hilton Garden Inn Goiânia. 

O aplicativo de interface intuitiva, 
segura e simples, o “Achouu” 
ajuda o consumidor a economizar 
tempo e dinheiro na compra on-li-
ne de medicamentos, cosméticos, 
suplementos e demais produtos 
da área da saúde e da beleza.

Tallita Cardoso (Nutróloga), Thainara Salatiel (Nutricionista), Isabel Dourado (Nu-
tricionista), Patrícia Pagotto (Nutricionista) na inauguração da clínica de nutrição e 
medicina funcional Mood.Se, no Edifício Absolut Business, no Setor Bueno

Jobson Machado, Andressa Suita, Suelene Moreira e Josiane Garcia no 
coquetel de comemoração dos 10 anos de Posé e o 5º ano consecutivo do 
Selo de Exclência em Franching concedido pela ABF (Associação Brasileira 
de Franching), realizado no Restaurante Bouganville do Castros Hotel

O casal Philippe Dias e Paola Moura se conhe-
ceu e iniciou o namoro no tradicional e român-
tico restaurante Assoluto e retornaram, ficaram 
noivos e já marcaram a data do casamento

Diego Siqueira e Bruno Nunes participaram do 
TG Core Asset no FIVE - Finanças, Investimen-
tos, Valor e Economia, no K Hotel, em Goiânia

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
-------------------------------
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 
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 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, fi ca 
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
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fi xo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha fi cha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha fi cha 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 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 fi m com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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Recuperada, Marta deve 
enfrentar Itália e mostra 
fome de bola no Mundial

Eleita seis vezes a me-
lhor jogadora de futebol 
do mundo, Marta está 
com fome de bola. Ela 
ficou fora da estreia do 
Brasil no Mundial Femi-
nino de futebol, que está 
sendo disputado na Fran-
ça, e atuou apenas no 
primeiro tempo diante da 
Austrália, na derrota por 
3 a 2 - enquanto esteve 
em campo, a equipe ven-
cia por 2 a 1, com um gol 
dela, de pênalti. A lesão 
na coxa esquerda parece 
ter ido embora.

A estratégia do técni-
co Vadão foi poupá-la na 
etapa final do último jogo, 
até porque fisicamente 
ela não aguentaria os 90 
minutos, e a boa notícia 
é que a craque do Brasil 
vem treinando normal-
mente e deve ser titular 
diante da Itália, em Valen-
ciennes, na próxima terça-
-feira, quando a seleção 
definirá seu futuro no tor-
neio. A presença da cami-
sa 10 em campo muda o 
patamar da seleção. Tan-
to que mesmo longe de 
sua forma física ideal, ela 
teve ótima movimenta-
ção e fez um gol histórico 
diante da Austrália.

A atacante atingiu a 
marca de 16 gols em par-
tidas de Copa do Mundo, 
igualando o recorde do 
alemão Miroslav Klose. 
Além disso, se tornou a 
primeira atleta a marcar 
gols em cinco Copas di-
ferentes: 2003, quando 
estreou com apenas 17 
anos, 2007, 2011, 2015 e 
agora em 2019.

Mesmo com a marca 
expressiva, ela não se dá 
por satisfeita. “É mais um 

detalhe escrito na história 
do futebol feminino. Estou 
honrada, mas há mais coi-
sas a fazer neste torneio”, 
disse. Aproveitando o mo-
mento, Marta mostrou na 
comemoração a sua chuteira 
preta, sem patrocínio, com 
um símbolo em rosa e azul, 
numa referência à igualdade 
de gênero. “Isso é pela igual-
dade de todas mulheres. 
Não gosto de falar, gosto de 
mostrar”, afirmou a jogado-
ra, enfatizando o tema da 
campanha “Go Equal”.

Sem patrocínio de chu-
teira desde julho do ano 
passado, Marta optou por 
usar um calçado todo preto 
em protesto por não rece-
ber uma proposta razoável 
de patrocínio das marcas es-
portivas. Com isso, chamou 
atenção para a disparidade 
entre suporte financeiro 
que é dado para homens e 
mulheres no futebol.

Apesar da derrota, o gol dá 
confiança para Marta poder 
ajudar o Brasil diante da Itália, 
na terça-feira, pela última ro-
dada do Grupo C. Com a gole-
ada de 5 a 0 sobre a Jamaica, 
as italianas lideram a chave 
com 6 pontos enquanto Bra-
sil e Austrália têm 3 pontos. 
As duas seleções mais bem 
colocadas se classificam, 
além de quatro equipes que 
ficarem em terceiro lugar (de 
seis grupos). O maior pro-
blema do técnico Vadão é 
a volante Formiga, que está 
suspensa e não poderá atuar 
no duelo com a Itália.

Além disso, a veterana 
está com entorse no torno-
zelo esquerdo. A tendência 
é de que Luana, que entrou 
no lugar da atleta depois do 
intervalo contra a Austrália, 
comece como titular. 

Taylor Swift lança 
música se dirigindo 
a homofóbicos

A mais nova música 
da cantora Taylor 
Swift, 29, crítica ex-

plicitamente a homofobia 
e aqueles que a espalham. 
You Need to Calm Down 
foi lançada na madruga-
da desta sexta-feira como 
uma continuação de ME!, 
canção da cantora com 
Brendon Urie da banda Pa-
nic! At the Disco. A música 

faz parte do sétimo álbum 
de Swift, Lover, que será 
lançado 23 de agosto.

Na letra da nova música, 
ela canta: “Controle seus im-
pulsos para gritar com todas 
as pessoas que você odeia, 
porque críticas nunca fizeram 
ninguém menos gay”. Um cli-
pe será lançado amanhã.

Segundo o portal norte-
-americano TMZ, a nova mú-

sica fez aumentar as doações 
ao Glaad (Gay & Lesbian 
Alliance Against Defama-
tion), uma organização que 
monitora e luta pela repre-
sentação LGBTQ na mídia.

Swift cita a organização na 
letra da música, cantando a 
palavra “glad” (“feliz”), mas 
grafando-a como “Glaad”.

Swift é engajada com as 
causas LGBT e, no início de 

junho, publicou uma carta ao 
senador republicano dos Es-
tados Unidos Lamar Alexan-
der, pedindo proteção dos 
direitos LGBTs e apoio à Lei 
da Igualdade. Meses antes, 
ela doou US$ 113 mil (mais 
de R$ 400 mil na época) para 
o Tennessee Equality Project, 
organização que luta contra 
projetos da Assembleia Geral 
que prejudicam os LGBTs.
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