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SMT muda trânsito na
Região da 44 em Goiânia
O trânsito na Região da 44, em Goiânia, passará por algumas alterações por conta das obras de revitalização da Praça do 
Trabalhador. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) as intervenções começam hoje. p2
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Moro: “Não tenhoapego ao cargo, 
se houver irregularidades, eu saio” 
Durou pouco mais de oito horas a reunião da Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado com a participação do Ministro Sergio Moro. p3
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SMT muda trânsito na 
Região da 44 em Goiânia
O trânsito na Região 

da 44, em Goiânia, 
passará por algu-

mas alterações por conta 
das obras de revitalização 
da Praça do Trabalhador. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Trânsito, Transporte 
e Mobilidade (SMT) as in-
tervenções começam hoje e 
são necessárias em função 
da relocação das Feiras hip-
pie e da Madrugada.

O secretário municipal de 
Trânsito, Fernando Santana, 
dará coletiva na Avenida 44 
na manhã desta quinta (20) 
para falar sobre a organiza-
ção do trânsito na região. 

durante os cinco meses 
da obra, o trânsito local 
sofrerá mudanças apenas 
nos dias de feira, de quar-
ta a domingo. “vamos fa-
zer tudo o que for neces-
sário para garantir fluidez, 
segurança e tranquilidade 
aos condutores”, afirma o 
titular da pasta. 

como parte do trabalho 
da SMT na região, a prefeitu-
ra vai instalar novas placas e 
equipes da diretoria de Fis-
calização de Trânsito farão 
ações intensivas. O objetivo 
é garantir a ordem viária e 
segurança dos usuários das 
vias através de fiscalização 
preventiva e ostensiva e con-
trole viário nos bloqueios, 
rótulas e semáforos.  

 
Mudanças
A primeira medida será a 

proibição de estacionar em 

toda a região que compreen-
de os dois lados das Aveni-
das Goiás (entre a indepen-
dência e a Oeste), contorno 
e 44 . Além disso, três vias 
serão interditadas.

A viela das 44 será fe-
chada para abrigar a Feira 
da Madrugada, de quarta 
a quinta, e para receber 
parte da Feira hippie, de 
sexta a domingo.

Para acomodar outra 
parte das barracas da Feira 
hippie, a SMT vai interdi-
tar uma pista da Avenida 
44, entre a viela da 44 e a 
Avenida independência, no 
sentido norte/Sul, também 
de sexta a domingo.

nessa mesma pista da 
44, o trecho entre a Avenida 
Oeste e a Viela da 44 ficará 
aberto apenas para o aces-

so ao Terminal Rodoviário 
de Goiânia e ao Araguaia 
Shopping. na outra pista, o 
tráfego permanecerá aberto 
no sentido Sul/Norte.

 A Feira hippie também 
ocupará trecho da 67-A, para-
lelo à Avenida independência, 
entre a Rua 44 e a Goiás nor-
te, que também ficará interdi-
tado de sexta a domingo.

Horários das feiras
A montagem das bancas 

da Feira da Madrugada ocor-
re após às 10h da quarta-
-feira, com funcionamento a 
partir de 15h da quarta-feira 
até 22h de quinta-feira.

Já a Feira hippie é mon-
tada a partir da 3h de sexta-
-feira, com funcionamento 
a partir das 10h de sexta-
-feira até 15h de domingo.

 Volta para a praça
Após o final das obras, a 

Feira hippie voltará a funcionar 
na praça, com as bancas proje-
tadas em metalon e uniformi-
zadas, cobertas com lona bege 
com fundo branco e beirais. 

nos dias em que não 
ocorrem as feiras, no local 
funcionará um estaciona-
mento para 1.272 vagas, 
contemplando todas as va-
riáveis de veículos (carros, 
motos, bicicletas e ônibus).

 
Revitalização 
O projeto de revitali-

zação prevê um ambiente 
totalmente inclusivo, com 
a eliminação dos platôs, 
transformando a praça em 
um elemento único, com de-
clividade mínima para não 
causar desconforto aos pe-

destres e cadeirantes, e uti-
lização de piso tátil em todos 
os passeios, a fim de facilitar 
a acessibilidade de pessoas 
com problemas visuais.

As passarelas para pe-
destres ficarão nas laterais 
dos canteiros, interligadas 
por escadas e rampas aces-
síveis e as áreas pavimen-
tadas contarão com áreas 
verdes para aumentar a 
permeabilidade.O sistema 
de iluminação contará com 
44 postes de 4 pétalas cada 
e lâmpadas de led.

com a revitalização, a 
praça vai contar com um 
posto da Guarda Munici-
pal, três sanitários públicos, 
sendo um familiar, com 101 
m² cada um, e o prédio da 
administração será equipa-
do com uma enfermaria.  
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PIB de Goiás 
cresce acima 
da média 
nacional 
no primeiro 
trimestre 
deste ano

O Produto interno 
bruto (Pib) de Goiás apre-
sentou crescimento de 
1,3% no primeiro trimes-
tre deste ano em compa-
ração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. O 
dado é do Instituto Mau-
ro borges (iMb), da Secre-
taria de estado da econo-
mia, que apontou ainda 
que a economia goiana 
cresceu acima da média 
nacional, que apresentou 
crescimento de 0,5% nes-
te mesmo período. 

O levantamento re-
vela ainda que o estado 
de Goiás teve aumento 
de produção nos setores 
da agropecuária (1,1%), 
indústria (1,4%), e no de 
serviço (1,2%) nos três 
primeiros meses do ano. 
O desempenho goiano se 
diferenciou do nacional. 

Os dados apresenta-
dos pelo instituto bra-
sileiro de Geografia e 
estatística (ibGe) mos-
traram que, na mesma 
data, somente o setor 
de serviços apresentou 
variação positiva no bra-
sil, 1,2%. A indústria e a 
agropecuária brasileira 
tiveram queda de -1,1 e 
-0,1, respectivamente. 

de acordo com o res-
ponsável pelo estudo, o 
economista Rafael dos 
Reis costa, o resultado 
mostra um bom início 
de ano para Goiás, visto 
que no primeiro trimes-
tre de 2018 a situação 
era oposta, quando o 
indicador de produção 
apontava retração.

O levantamento Sis-
temático da Produção 
Agrícola, apresentado no 
estudo do iMb, mostra 
crescimento na produção 
de culturas importantes 
no estado no primeiro 
trimestre de 2019, como 
a cana-de-açúcar (3,4%), 
o sorgo (5,3%) e o algo-
dão herbáceo (5,5%). 
destaque para a produ-
ção de milho, que atingiu 
9.878.927 toneladas e 
teve aumento de 4,6%.

Homem tenta pular do 
monumento da Praça do Ratinho

Missa de Corpus Christi será celebrada 
hoje na Praça Cívica em Goiânia

Um homem tentou sui-
cídio nesta quarta-feira em 
Goiânia, ao subir no monu-
mento localizado onde era 
a antiga Praça latif Sebba 
popularmente conhecida 
como Praça do Ratinho, no 
cruzamento das Avenidas 
85, d e Rua 87 entre os se-
tores Marista, Oeste e Sul. 
O trânsito no local ficou 
congestionado.

de acordo com infor-
mações da Assessoria de 

imprensa do corpo de 
bombeiros, a corpora-
ção foi acionada às 12h e 
uma equipe foi encami-
nhada para o local. Após 
algum tempo não especi-
ficado pela assessoria, os 
bombeiros conseguiram 
convencê-lo a descer do 
monumento. O homem 
foi encaminhado para o 
Pronto-Socorro Psiquiátri-
co Wassily chuc, no Setor 
Jardim América.

em comemoração ao 
feriado de Corpus Christi, 
a Arquidiocese de Goiâ-
nia celebra hoje a tradi-
cional Missa campal de 
Corpus Christi , na Praça 
Cívica, a partir das 17 ho-
ras. Por volta das 19h, 
os participantes segui-
rão em procissão pelo 
anel interno da praça. 

O arcebispo metropo-
litano de Goiânia, dom 
Washington cruz, presi-

dirá a celebração e o clero 
arquidiocesano vai concele-
brar.  O arcebispo conclama: 
“na Solenidade de corpus 
Christi, vamos celebrar a 
nossa fé e testemunhar a 
nossa comunhão. Queremos 
que esta seja uma grande 
celebração da unidade cris-
tã, em torno do corpo euca-
rístico de Jesus. Nós somos 
muitos, mas formamos um 
só corpo e uma só igreja em 
torno de um só Senhor. Uma 

celebração única também 
quer manifestar que nós nos 
esforçamos para estar juntos, 
unidos a cristo e aos irmãos”.

na festa de corpus chris-
ti, toda a Igreja Católica cele-
bra a presença real de Jesus 
no meio do povo de deus, 
em corpo, sangue, alma e 
divindade, personificado na 
Hóstia Consagrada. Essa ce-
lebração foi instituída oficial-
mente pelo papa Urbano iv, 
em 8 de setembro de 1264. 
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Comissão na Assembleia 
realiza reunião com Fórum de 
Educação na segunda-feira 

A comissão de edu-
cação, cultura e esporte 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás, presidida pelo 
deputado estadual Talles 
barreto, recebe na pró-
xima segunda-feira (24) 
os membros do Fórum 
estadual de educação de 
Goiás (Fee-GO) para reu-
nião no Auditório Solon 
Amaral, às 14 horas. 

de acordo com Talles 
Barreto, o objetivo da 
reunião é criar diálogo 
direto entre a comissão 
e os integrantes do fó-
rum visando estabelecer 
ações em conjunto em 
prol da educação. “Pauta-

mos o trabalho na comissão 
na busca incessante de de-
senvolver as áreas de atua-
ção. Manter o diálogo com 
os órgãos parceiros irá propi-
ciar isso”, frisou. 

O Fee foi criado pela 
lei complementar de nº 
26/1998 tem por objetivo 
estudar, discutir e propor 
soluções alternativas para o 
desenvolvimento da educa-
ção, cultura, ciência e tecno-
logia. Atuando como órgão 
de cooperação com os ór-
gãos de administração geral 
do Sistema Educativo de Goi-
ás. Para a reunião, está pre-
vista a participação de cinco 
membros do fórum.

Moro: “Não tenho 
apego ao cargo, se houver 
irregularidades, eu saio” 
durou pouco mais de 

oito horas a reunião 
da comissão de cons-

tituição e Justiça do Senado 
com a participação do Mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, para 
falar sobre notícias publica-
das pelo site The intercept, 
que revelaram supostas tro-
cas de mensagens atribuídas 
a Moro e a membros da 
força-tarefa da lava Jato, 
na época em que o ministro 
atuava como juiz da opera-
ção lava Jato, em curitiba.

Ao responder os questio-
namentos dos parlamenta-
res, Moro disse várias vezes 
que não se recordava das 
mensagens e colocou em dú-
vida a autenticidade delas. 
ele disse ainda não ter apego 
ao cargo e que se que houver 
qualquer irregularidade com-
provada, ele deixará o cargo. 

“estou absolutamente 
tranquilo quanto a isso, mas, 
se é esse o problema, então 
o site apresente tudo. Aí a 
sociedade vai poder ver, de 
pronto, se houve alguma 
incorreção da minha parte. 
eu não tenho nenhum ape-
go pelo cargo em si. [O site 
que] Apresente tudo. vamos 
submeter isso, então, ao es-
crutínio público. E, se houver 
ali irregularidade da minha 
parte, eu saio”, disse Moro.

Segundo o site The inter-
cept brasil, as mensagens 
foram trocadas entre 2015 e 
2018 e obtidas a partir da in-
vasão de aparelhos dos pro-
curadores por hackers ainda 
não identificados. Ao falar 
da troca de mensagens, o 
ministro disse que as conver-
sas entre juízes, promotores, 
advogados e poiliciais são 
corriqueiras e que sempre 

atuou de forma imparcial.
“no sistema brasileiro, o 

juiz atua já na fase de inves-
tigação, autorizando diligên-
cias requeridas pela polícia 
ou pelo Ministério Público. 
depois, [este mesmo juiz] 
atua na fase da ação penal, 
autorizando novas diligên-
cias [requeridas] não só pela 
polícia ou pelo Ministério 
Público, mas também pela 
defesa”, afirmou Moro

Mais de 40 senadores se 
increveram para interpelar o 
ministro. Questionado sobre 
a possibilidade de, caso os 
arquivos de mensagens ain-
da estarem disponíveis, abrir 
acesso a eles, Moro disse 
que teria de avaliar a possibi-
lidade. ele disse que saiu do 
aplicativo Telegram no ano 
passado e acredita que elas 
já tenham sido apagadas.

“A informação que eu te-
nho é que uma vez saindo 
do Telegram ou apagando as 
mensagens, elas são apagadas 
das nuvens [local de armaze-
namento de dados remoto]. 
Ter-se-ia que ver isso. não sou 

especialista técnico. O Tele-
gram não tem representação 
legal no brasil”, disse.

 
Ministério
O ministro disse que acei-

tou o convite para ocupar um 
posto no governo federal em 
novembro de 2018, com o pro-
pósito de consolidar o trabalho 
que vinha sendo realizado pela 
força-tarefa da lava Jato, que 
apura casos de corrupção.

“eu vi no convite para 
ser ministro da Justiça e Se-
gurança Pública uma opor-
tunidade para consolidar 
estes avanços anticorrupção 
e avançar no combate ao 
crime organizado e à crimi-
nalidade violenta. Foi por 
isto que aceitei ser ministro 
e é isto que estou fazendo”, 
afirmou Moro, garantindo 
jamais ter atuado “em con-
luio” com os procuradores.

 
STF
Moro também falou so-

bre uma possível indicação 
a uma vaga no Supremo 
Tribunal Federal (STF). ele 

disse que as afirmações de 
que haveria um acordo entre 
ele e o presidente bolsonaro 
para que fosse indicado a 
uma vaga no Supremo Tribu-
nal são “fantasiosas”. na co-
missão, o ministro disse que 
só conheceu bolsonaro após 
o resultado das eleições 
presidenciais de 2018 e que 
não havia imposto nenhuma 
condição ou recebido convi-
te do presidente a respeito 
de uma vaga no STF.

“Todas as especulações 
de que eu teria sido convi-
dado lá atrás pelo presiden-
te Jair bolsonaro, que profe-
ri a sentença pensando em 
vaga no STF... eu não conhe-
cia o presidente bolsonaro”, 
disse Moro. “essa história 
de vaga no Supremo é uma 
fantasia, o que me parece 
é que ele [o presidente] se 
sente ou sentiu com uma es-
pécie de compromisso, mas 
essa é uma questão que não 
existe. não sei se ele vai ofe-
recer, se eu vou aceitar, isso 
é uma questão que não está 
posta”, acrescentou.

Reprodução
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palestra Yoga No altar
O Flamboyant Shopping recebe até 
dia 23 de junho, uma exposição de 
equipamentos, materiais e uma 
viatura histórica do corpo de bom-
beiros Militar do estado de Goiás 
(cbMGO), na Praça Atrium, das 10h 
às 22h. O evento tem como objetivo 
comemorar o dia nacional do bom-
beiro, celebrado em 2 de julho.

A partir da próxima segunda-feira 
(24), Goiânia tem um novo endere-
ço para os amantes da gastronomia. 
O aclamado chef Fernando hanna 
abre as portas do seu bistrô Alive 
by hanna, que funcionará durante 
10 meses em espaço homônimo no 
setor bueno. É a primeira casa que 
leva o nome do chef.

A campanha promocional de dia 
dos namorados do Flamboyant 
Shopping center, termina no dia 
24 de junho. Investindo no tema 
“Momentos que fazem o tempo 
parar”, entre os incentivos múlti-
plos, os clientes podem participar 
do sorteio de um Mercedes A250 
hatch vision 2018/2019 na cor 
vermelha jupiter.

Marquynhos SP convidou Xanddy 
do harmonia do Samba e Xande 
de Pilares para a Feijoada Sunset, 
que vai acontecer no dia 18 de 
agosto, a partir das 16h, no Espa-
ço Sunset. Os ingressos podem 
ser comprados no site do Sympla, 
com opções de área viP e Front 
Stage, que garante open bar de 
água, refrigerante e cerveja.

o concurso Miss e Mister Goiás 
internacional coordenado pelo 
produtor Fernando Ferreira, vai 
acontecer hoje, às 21h, no Tea-
tro Madre esperança Garrido.

Fuá encontro de Sambistas reú-
ne hoje Fernando boi, Plolyanna 
Pimpão e diogo noleto, às 21h, 
no lowbrow lab Arte & boteco.

a Monkey Goiânia apresenta 
hoje o ensaio Aberto, com as 
bandas Black Griffin e Bioha-
te, a partir das 20h.

A sócia proprietária do Outback 
Steakhouse do Passeio das águas 
Shopping, lorena Albernaz, 
recebeu, a Diretora Executiva da 
Junior Achievement de Goiás, 
Marisa Brandão Martins, no já 
tradicional almoço solidário da 
associação educativa. O objetivo 
do evento foi arrecadar recursos 
para subsidiar o programa “As 
vantagens de Permanecer na es-
cola”, por meio do qual estudan-
tes aprendem sobre educação, 
qualificação e empregabilidade.

A educadora, planejadora finan-
ceira e idealizadora do projeto 
Propósito de valor, Karine Terra, 
ministra hoje palestra sobre o 
tema, no showroom da Terral 
Incorporações, a partir das 9h30. 
As inscrições foram esgotadas.

Os professores Magno Toricelli e 
Perla Porto, com apoio do grupo 
namaskar Goiânia, comemoram 
amanhã o dia internacional do 
Yoga com aula gratuita, às 17h30, 
no centro cultural Oscar niemeyer. 

A jornalista Danyla Martins e o 
empresário israel Rodrigues trocam 
alianças amanhã. O casal sobe ao 
altar na Reitoria nossa Senhora das 
Graças, em Goiânia, e em seguida 
recebe convidados com festa no 
espaço Maison irock.

Os amigos Ramon Jhoy, Mustafa Zenate, Pedro Henrique 
Tavares, Artur Mozar e Fellipe Oliveira prestigiaram o Arraiá 
promovido pelo amigo Jacques Vanier, em Piracanjuba Flavia Veri e o pequeno Natan foram curtir a festa junina do Jacques Vanier

Jacques Vanier promoveu o Arraiá 
Brahma, na chácara de sua tia, em 
Piracanjuba (GO) e recebeu amigos, 
como o cantor e humorista Seu Valdemar

Leonardo Dias Silva também estava 
na festa do amigo Jacques Vanier, que 
aconteceu na última sexta-feira (14)

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

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

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

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
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, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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 
-------------------------------

FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fi xo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratifi cação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fi ssional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratifi cação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
ARTA de Crédito 31.302, 
00 entrada 10 mil e + 35 
x 832,00 Bradesco fone: 
(62) 9676-7030
-------------------------------

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
-------------------------------
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Advogado de Najila pede 
acareação com Neymar 
sobre acusação de estupro

O advogado cosme 
Araújo, que representa 
a modelo najila Trindade 
na acusação de agressão 
e estupro contra o ata-
cante neymar, esteve on-
tem na 6ª delegacia de 
defesa da Mulher com 
um objetivo definido: 
discutir a possibilidade 
de acareação entre na-
jila e neymar. O pedido 
oficial ainda não foi pro-
tocolado até o início da 
noite desta quarta-feira.

A acareação é a con-
frontação de testemu-
nhas, entre si ou com as 
partes, cujos depoimen-
tos anteriores não foram 
esclarecedores ou apre-
sentam versões confli-
tantes. na semana pas-
sada, as promotoras de 
Justiça e enfrentamento 
à violência do Ministé-
rio Público que acompa-
nham o caso afirmaram 
que não enxergavam a 
necessidade de acarea-
ção até aquele momen-
to, mas que a decisão 
ainda não era definitiva. 
não há previsão legal 
para o procedimento.

A possibilidade de 
acareação havia sido le-
vantada pelo defensor 
após o segundo depoi-
mento de najila nesta 
terça-feira. “vou peticio-
nar, se for o caso, para 
se fazer uma acareação. 
Porque o povo brasileiro 
quer saber, o povo mun-
dial quer saber é o que 
aconteceu entre qua-
tro paredes”, afirmou o 
defensor. neymar nega 
o estupro. Ao longo de 
sete horas, najila pres-

tou três declarações 
sobre três inquéritos. 
no primeiro, a acusação 
de estupro. O segundo 
trata do arrombamento 
que ela alega ter acon-
tecido em seu aparta-
mento. neste episódio, 
o tablet com imagens do 
segundo encontro entre 
najila e neymar, grava-
do pela modelo, teria 
sido furtado.

O terceiro inquérito 
investiga a acusação de 
extorsão contra o pri-
meiro advogado, José 
edgard bueno. ela não é 
investigada em nenhum 
deles. najila também 
compareceu para expli-
car o desaparecimento 
de seu celular. A Justiça 
expediu um mandado de 
busca e apreensão, mas 
não encontrou o apare-
lho. A modelo diz que 
perdeu o celular após 
ter sido carregada após 
o primeiro depoimento 
depois de passar mal na 
delegacia.

O inquérito está na 
fase final. Os investi-
gadores evitam fazer 
projeções, pois reve-
lam que ainda existem 
diligências para serem 
realizadas. A delegada 
Juliana bussacos deve 
finalizar o relatório e 
encaminhá-lo para o 
Ministério Público, que 
pode fazer sugestões. 
A delegada pode pedir 
abertura de ação penal, 
o que significa o indi-
ciamento de estupro, 
arquivamento do caso 
ou ainda a continuidade 
das investigações.

Começa a 9ª edição do 
PiriBier em Pirenópolis

começa hoje, a partir 
das 18h, a 9ª edição 
do Piribier, em Pire-

nópolis. O evento segue até 
sábado, dia 22. em comemo-
ração aos cinco anos, o festi-
val contará com mais de 200 
rótulos de cervejas de Goiás, 
do distrito Federal, do brasil, 
da Alemanha, dos eUA e de 
outros países distribuídos 
em estandes na Arena Piri-
bier. Também será disponi-
bilizada ao público a cerveja 
brawn Porter com camaru 
desenvolvida pelo cervejeiro 
caseiro, Juliano braga, ven-
cedor na SeGUndA cOPA 
PiRibieR realizada 2018, e 
produzida em parceria com 
a cervejaria colombina.

A programação do Piri-
bier 2019 vai desde os shows 
de rock até as degustações 
e harmonizações. nos três 
dias de evento, das 18h30 às 
19h30, acontecerá o circuito 
cervejeiro, onde a sommelier 
bárbara Soares, convidada 
da eisenbahn, acompanhará 
o grupo interessado até os 
estandes do dia, explicando 
sobre vários estilos e marcas.

na sexta-feira (21), das 11h 
às 13h, será realizada, na Fa-

zenda babilônia, uma degus-
tação de cervejas: “eisenbahn 
& Quitutes Sertanejos” com a 
sommelier de cervejas e gas-
trônoma, bia Amorim, jurada 
do reality show “Mestre cer-
vejeiro” e editora da revista 
Farofa Magazine . Para essa 
ação é necessária a realiza-
ção da inscrição na cervejaria 
Santa dica, cujo valor é de R$ 
50,00. As vagas são limitadas.

no mesmo dia, das 14h às 
16h, a Garagem comedoria 
recebe a degustação orien-
tada “eisenbahn – história e 
harmonização com Queijos 
vermont”, com Juliano Men-
des, criador e fundador da 
eisenbahn e hoje presidente 
de honra da marca, cujas ins-
crições gratuitas deverão ser 
feitas no próprio restaurante 
e as vagas são limitadas.

das 16h às 18h, na Êiou 
cervejaria, terá uma degus-
tação orientada com Sady 
homrich, baterista e sócio 
da banda nenhum de nós, 
sommelier, um dos maiores 
nomes da cerveja artesanal 
no brasil, também conheci-
do como burgomestre e ju-
rado do Reality Show Mestre 
Cervejeiro. Ele irá comparti-

lhar experiências com Alber-
to nascimento (cervejaria 
colombina) e ernesto Ma-
thias (cervejaria Santa dica). 
As vagas são limitadas e as 
inscrições, que são gratuitas, 
deverão ser feitas no Êiou.

Já no sábado (22), às 13h, 
o chef cervejeiro Ronaldo 
Rossi (SP) comandará uma 
harmonização oriental com 
cervejas artesanais, no hai-
kai Jardim Gastronômico. 
As vagas são limitadas e as 
inscrições poderão ser feitas 
no aplicativo Baladapp, pelo 
valor de R$ 100,00.

Para quem não conseguiu 
vagas nos hotéis ou dese-
ja ir apenas em um dia do 
festival, a LN Turismo dispo-
nibilizará o pacote dAY USe 
PiRibeR, que inclui ônibus 
executivo de luxo, com água 
mineral, ar condicionado, 
seguro viagem, ingressos e 
caneco do evento. O ônibus 
sai para Pirenópolis as 15h e 
retorna as 2h. As vagas são 
limitadas. Para consultar va-
lores e disponibilidade, bas-
ta ligar (62) 3213-4343.

Atrações musicais
O Piribier 2019 contará 

também com apresentações 
musicais. no primeiro dia 
(20 de junho), sobe ao palco 
a banda venosa com Rock’n 
Roll.  no dia 21 de junho, di-
reto do túnel do tempo, é vez 
da banda paulista Playmohits 
com o rock dos anos  80. O 
grupo é formado por João 
Rodrigo (voz), Gustavo Gaza-
na (guitarra), Tico Giacomini 
(bateria) e newton Jr. (baixo).

Para fechar com chave de 
ouro, a banda goiana bre-
akdown celebra um mega 
tributo aos gigantes do rock. 
Formada por Sérgio Freitas 
(vocalista), Fabrício Batista 
(guitarrista), Ângelo concei-
ção (guitarrista), neto dias 
(baixista e backing vocal), 
Roberto Batista (tecladista 
e backing vocal) e Juninho 
Silva (baterista e backing 
vocal), a banda foi formada 
em 2012 e hoje apresenta 
um repertório composto 
por Metallica, iron Maiden, 
Megadeth, bon Jovi, Guns n 
Roses, deep Purple, Ac/dc, 
Pink Floyd e Rolling Stones. 
Todas as noites o dJ victor 
basílio promete ainda agitar 
o público com muita música 
eletrônica, funk e rock.

Reprodução


