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Por 3 votos a 2, STF
nega liberdade a Lula
O colegiado julgou um habeas corpus no qual a defesa de Lula pediu que fosse declarada a suspeição do então juiz Sergio Moro 
no julgamento do caso do tríplex no Guarujá (SP) com base nas supostas mensagens divulgadas pelo site The Intercept.  p3
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Bolsonaro revoga 
decreto que flexibiliza 
porte de arma de fogo 

O presidente Jair Bol-
sonaro revogou dois de-
cretos assinados em maio 
que flexibilizaram o porte 
de armas de fogo. Em 
substituição a eles, foram 
editados três novos decre-
tos e enviado projeto de 
lei ao Congresso Nacional 
sobre o mesmo tema.

Após diversas críticas 
e questionamento acerca 
da constitucionalidade, o 
plenário do Senado apro-
vou parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) sobre  a suspensão 
dos decretos.

A revogação e a edição 
dos novos decretos foi 
informada pelo ministro 
da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, em reunião com 
senadores na tarde desta 
terça-feira (25).

Pela manhã, o porta-
-voz da Presidência da 
República, Otávio Rêgo 
Barros, havia afirmado 
que o presidente não 
revogaria os decretos. 
Posteriormente, nesta 

terça, foi publicada uma 
edição extra do “Diário Ofi-
cial da União” que oficiali-
zou o recuo do governo.

A publicação trouxe a re-
vogação dos decretos sobre 
armas e munições editados 
por Bolsonaro em maio e 
que tiveram parecer do Se-
nado pela suspensão. Além 
das revogações, o governo 
editou três novos decretos 
sobre o tema.

Decreto 9.844: regu-
lamenta lei sobre sobre a 
aquisição, o cadastro, o re-
gistro, o porte e a comercia-
lização de armas de fogo e 
de munição e sobre o Siste-
ma Nacional de Armas e o 
Sistema de Gerenciamento 
Militar de Armas

Decreto 9.845: regula-
menta lei sobre a aquisição, 
o cadastro, o registro e a 
posse de armas de fogo e de 
munição. Decreto 9.846: re-
gulamenta lei sobre o regis-
tro, o cadastro e a aquisição 
de armas e de munições 
por caçadores, coleciona-
dores e atiradores.

Por 3 votos a 2, STF 
nega liberdade a Lula

Por 3 votos a 2, a Se-
gunda Turma do Su-
premo Tribunal Fe-

deral (STF) decidiu ontem 
negar pedido de liberdade 
ao ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

O colegiado julgou um 
habeas corpus no qual a de-
fesa de Lula pediu que fosse 
declarada a suspeição do en-
tão juiz Sergio Moro no jul-
gamento do caso do tríplex 
no Guarujá (SP) com base 
nas supostas mensagens di-
vulgadas pelo site The Inter-
cept. Mais cedo, o colegiado 
rejeitou um outro pedido de 
liberdade ao ex-presidente.

Lula está preso desde 7 
de abril do ano passado na 
Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba, após ter 
sua condenação confirmada 
pelo Tribunal Regional Fe-
deral 4ª Região (TRF4), que 
impôs pena de 12 anos e 
um mês de prisão pelos cri-
mes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso 
do tríplex do Guarujá  (SP). 
Em abril, a pena foi reduzida 

pelo STJ para oito anos e 10 
meses de prisão.

 
Votos
Ontem (24), o ministro 

Gilmar Mendes, que pediu 
vista do processo que trata 
da questão, solicitou adia-
mento do caso, mas, na ses-
são desta tarde, decidiu con-
ceder liberdade a Lula até 
que o caso seja analisado. O 
pedido de liberdade liminar 
foi feito pelo advogado Cris-
tiano Zanin, representante 
de Lula. Zanin argumentou 
que processos envolvendo 
réus presos e maiores de 70 
anos têm prioridade na pau-
ta de julgamentos.

Ao votar nesta tarde, 
Gilmar Mendes reafirmou 
que não há tempo na ses-
são para analisar profun-
damente a questão das 
supostas mensagens divul-
gadas pelo site The Inter-
cept, envolvendo Moro e 
procuradores da Lava Jato.

Segundo o ministro, a 
defesa apresentou argu-
mentos consistentes e Lula 

deve ficar em liberdade até 
o julgamento final do caso. 
“Desde o primeiro momen-
to narram-se sete fatos 
complexos sobre imparcia-
lidade do julgador. Por esse 
motivo, o julgamento de 
mérito não tinha como não 
ser adiado”, disse Gilmar 
Mendes. Ricardo Lewando-
wski também votou a favor 
da soltura de Lula.

Em seguida, o relator do 
caso, ministro Edson Fachin 
votou contra a concessão 
da liberdade e disse que o 
material divulgado pelo The 
Intercept não foi apresenta-
do às autoridades. Celso de 
Mello e Cármen Lúcia se-
guiram o relator e também 
mantiveram a prisão.

 
Defesa
A defesa argumentou que 

o habeas corpus foi protoco-
lado em novembro de 2018 
para que fosse reconhecida 
a suspeição do então juiz 
para processar e julgar o ex-
-presidente e, consequente-
mente, reconhecimento da 

nulidade de todos os atos 
praticados por ele na ação 
penal do tríplex, além de sol-
tura do ex-presidente.

O argumento central da 
defesa é o fato de Moro ter 
aceitado convite para o car-
go de ministro da Justiça e 
Segurança Pública do gover-
no Jair Bolsonaro. Quando 
foi impetrado no ano passa-
do, a defesa não trazia em 
seus argumentos as supostas 
trocas de mensagens entre 
o então juiz e o procurador 
Deltan Dallagnol, coordena-
dor da força-tarefa da Lava 
Jato, no Paraná, divulgadas 
pelo site The Intercept Bra-
sil. Na semana passada, os 
advogados pediram que os 
“fatos públicos e notórios” 
fossem levados em conta 
pelo STF.

Desde a publicação das 
supostas mensagens, o mi-
nistro Sergio Moro não re-
conhece a autenticidade dos 
diálogos e diz que as men-
sagens podem ter sido “edi-
tadas e manipuladas” por 
meio de ataques de hackers.
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Estado venderá área na 44

O Governo de Goiás 
anunciou ontem que 
promoverá o leilão 

de uma área de 15 mil m² si-
tuada na região da Rua 44, no 
Setor Norte Ferroviário, em 
Goiânia. Grande parte do re-
curso obtido será destinado 
para a realização das obras de 
ampliação da Avenida Leste-
-Oeste. O leilão acontece no 
próximo dia 11 de julho, às 
10h30, no Castros Park Hotel. 

Este espaço é uma das 
últimas oportunidades para 
construção de empreendi-
mento de grande porte na 

região. Além de otimizar o 
tráfego no local, a iniciativa 
promoverá também o reor-
denamento da Feira Hippie. 
Segundo avaliação realizada 
para a venda da área, pro-
movida pela Gerência de 
Vistoria e Avaliação da Su-
perintendência de Patrimô-
nio da Sead, o leilão poderá 
alcançar a marca dos R$ 70 
milhões. Cópias do Edital 
poderão ser obtidas gratui-
tamente junto à Comissão 
Permanente de Alienação 
Onerosa, na sede da Secre-
taria da Administração e no 

Escritório do Leiloeiro.
O comércio na região é 

o segundo maior do País no 
segmento de confecções. 
São mais de 15 mil lojas for-
mais que empregam, de ma-
neira direta e indireta, 170 
mil pessoas. Estima-se que 
aproximadamente 50 mil vi-
sitantes, de diversas regiões 
do país, desembarquem em 
Goiânia todos os finais de se-
mana para fazer compras no 
centro comercial. A qualida-
de dos produtos, variedade 
e ofertas são atrativos para 
os visitantes. De acordo com 

a Associação Empresarial da 
Região da 44, somente o pe-
ríodo natalino de 2018 atraiu 
mais de 5 milhões clientes.

O potencial econômico da 
região tem impulsionado a 
economia de Goiás tem gera-
do um faturamento superior 
a R$ 10 bilhões anuais. O co-
mércio secundário também 
se beneficia, impulsionando 
o público que frequenta res-
taurantes, hotéis e lojas de 
malha e aviamentos. 

Mais informações sobre 
o leilão podem ser obtidas 
com a Comissão Permanen-

te de Alienação Onerosa da 
Secretaria de Estado de Ad-
ministração, designada pela 
Portaria nº 144/2019, situa-
da na avenida República do 
Líbano nº 1.945, Setor Oes-
te, em Goiânia (GO), pelo 
telefone (62) 3201-6633 ou 
ainda com o leiloeiro oficial 
designado, Bráulio Ferrei-
ra Neto, matrícula Juceg nº 
014, da Braúna Leilões, situ-
ada na Avenida Deputado Ja-
mel Cecílio esquina com Rua 
E, nº 2699, sala 710 - Jardim 
Goiás, Goiânia (GO), telefo-
ne (62) 98111-6688
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Bombeiros 
simulam 
combate a 
incêndio em 
prédio comercial 
de Goiânia 

O Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás (CBM-
-GO) promoveu nesta 
terça-feira (25/6), uma 
simulação de combate a 
incêndio em um edifício 
comercial, no setor Cen-
tral, em Goiânia. Um dos 
principais objetivos foi 
explorar diversas possi-
bilidades de atuação da 
corporação em ocorrên-
cias que envolvem busca 
e resgate de vítimas. A 
ação faz parte das come-
morações do Dia Nacio-
nal do Bombeiro, celebra-
do em 2 de julho.

Segundo o coman-
dante-geral da corpora-
ção, coronel Dewislon 
Adelino Mateus, a ini-
ciativa contribui com o 
aperfeiçoamento dos 
bombeiros e com o ali-
nhamento de ações de 
emergência. “Em uma 
situação real, são os pro-
cedimentos empregados 
no simulado e as habili-
dades de cada integrante 
da equipe de fazem a di-
ferença para o salvamen-
to de vítimas”, afirma.

No exercício, foi si-
mulado um incêndio 
causado por ataque ter-
rorista, onde as vítimas 
que não conseguissem 
sair sozinhas deveriam 
aguardar resgate no úl-
timo andar do prédio. A 
ação contou com apoio 
integrado da Polícia Mi-
litar, Guarda Civil Metro-
politana, Coordenadoria 
Municipal de Proteção e 
Defesa Civil, Enel, Secre-
taria Municipal de Trân-
sito (SMT) e Brigada de 
Incêndio do Edifício Par-
thenon Center.

mochila de membro da Força Nacional é 
encontrada às margens de rodovia, em Novo Gama

Uma mochila com fardas 
e armamento de grosso ca-
libre foi encontrada por um 
homem na segunda-feira 
às margens da DF-290, em 
Novo Gama, entorno de 
Brasília. Segundo a Polícia 
Militar (PM), o material per-

tence a um membro da Força 
Nacional de Segurança.

Ao encontrar a mochila, “Se-
nhor Valdir”, de 47 anos, acio-
nou a equipe de Rondas Os-
tensivas Táticas Metropolitanas 
(Rotam). Foram encontrados 
uma Carabina IA2 Calibre 556; 

uma pistola Taururs 840, Cal 
.40; 45 munições .40; uma capa 
de colete; uma mochila da For-
ça Nacional; três fardamentos 
completos; um porta carrega-
dor, um par de luvas; uma capa 
de chuva e um colchonete. As 
informações são da PM.
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Relógio da Notre-Dame 
poderá ser reconstruído 
após descoberta ‘milagrosa’

Um relógio quase 
idêntico ao da Notre-Da-
me de Paris, destruído 
no incêndio de abril, aca-
ba de ser encontrado em 
outra igreja parisiense. 
A descoberta, já chama-
da de “milagrosa”, vai 
permitir a reconstrução 
do mecanismo do sécu-
lo 19, que ritmava a vida 
da catedral.

O artefato que acio-
nava os quatro relógios 
da fachada da Notre-Da-
me ficava bem embaixo 
da agulha. A máquina de 
três metros de largura, 
criada em 1867 pelo re-
lojoeiro Collin, derreteu 
quase completamente 
no incêndio. O problema 
é que, ao contrário do 
telhado e da agulha, ela 
não foi numerizada e a 
falta de documentos di-
ficultava sua reconstru-
ção idêntica.

Havia inclusive o risco 
que a Notre-Dame fosse 
restaurada sem o reló-
gio, que é uma tecnologia 
considerada hoje ultra-
passada. Os profissionais 
do setor relojoeiro se 
mobilizaram e chegaram 
até a criar uma página no 

Facebook para tentar encon-
trar dados e elementos que 
permitissem reconstituir o 
mecanismo antigo. A desco-
berta de um objeto quase 
idêntico vem reforçar o cam-
po dos que defendem sua 
reconstrução.

Tesouro no sótão 
“O irmão gêmeo” do 

relógio da Notre-Dame foi 
descoberto a quatro quilô-
metros da catedral, no só-
tão da igreja Sainte-Trinité 
(Santíssima Trindade), no 
9° distrito de Paris. Ele foi 
encontrado pelo relojoeiro 
Jean-Baptiste Viot que não 
esconde sua emoção ao 
contar o episódio. “Fiquei 
chocado e não parava de 
repetir: é incrível! É o mes-
mo relógio, o mesmo!”

Depois de limpar a fuli-
gem que cobria a placa de 
estanho que identifica o ar-
tefato, a inscrição confirmou 
sua suspeita: “ano 1887, 
contruído por Collin”, isto é, 
mesmo ano e mesmo cons-
trutor que o mecanismo da 
Notre-Dame. “É muita sorte. 
É como se encontrássemos 
uma outra edição de um 
livro queimado. É inestimá-
vel”, compara Viot.

Vira latas ‘Scamp the Tramp’ é 
eleito o cão mais feio do mundo
Scamp the Tramp foi o 

vencedor do 31º Con-
curso Anual de Cão 

Mais Feio do Mundo, em Pe-
taluma, na Califórnia. Ao lado 
de sua dona, Yvonne Moro-
nes, ele irá aparecer em um 
programa de TV, ganhou um 
troféu e um prêmio de US$ 
1.500, além de garantir uma 
doação do mesmo valor para 
um abrigo de animais.

Morones, que o ado-
tou em 2014, disse que ele 
agora é “Scamp the Champ, 
não mais Scamp the Tramp” 
(Scamp, o Campeão, em vez 
de Scamp, o Vagabundo). 
“Acho que o público viu a 
bela alma dele e tudo que 
ele tem dado à comunida-
de”, disse ela, após a divul-
gação do resultado.

Scamp participa de um 
programa de voluntariado, e 
faz visitas a escolas e um cen-
tro de idosos em Santa Rosa, 
na Califórnia, onde vive.

Morones encontrou o 
vira-latas em um aplicativo, 
chamado Pet Finder. Ela con-
tou a jornalistas que cobriam 
o concurso sobre o dia em 
que o adotou, há cinco anos: 
“foi no caminho para casa 
que soube que tinha feito a 

escolha certa. Lá estávamos 
nós, dois estranhos em um 
carro, a caminho de casa para 
um novo início. Bob Marley 
estava cantando ‘One Love’ e 
eu olhei e o pequeno Scamp 
estava balançando sua cabe-
cinha. Era como se ele sou-
besse que tinha encontrado 
seu lar definitivo”.

Scamp derrotou outros 
18 competidores, incluindo 
o segundo colocado, o pe-
quinês Wild Thang, que vive 
com Ann Lewis em Los An-
geles. O terceiro lugar ficou 
com Tostito, um Chihuahua 
cujas orelhas defeituosas e a 

língua pendurada fazem com 
que ele pareça que tomou 
um choque. Tostito, que 
pertence a Molly Horgan, de 
Falmouth, Maine, também 
levou o Spirit Award.

Este ano o prêmio po-
pular foi para Meatloaf, um 
buldogue misto com dentes 
protuberantes que pertence 
a Denae Pruner, de Sacra-
mento, na Califórnia

A vencedora do ano pas-
sado, a buldogue inglesa Zsa 
Zsa, infelizmente morreu, aos 
nove anos de idade, semanas 
após sua vitória. De acordo 
com os organizadores, a in-

tenção do concurso é chamar 
atenção para as necessidades 
de cães resgatados.

A maioria dos compe-
tidores foi anteriormente 
abandonada ou resgatada 
de abrigos onde animais são 
mortos, encontrada abando-
nada nas ruas ou retirada de 
criadores inescrupulosos.

“O que estamos realmen-
te fazendo é exibindo cães 
que foram resgatados e ado-
tados e trazidos para lares 
amorosos. Eles são uma es-
pécie de porta-vozes da ado-
ção”, diz Christy Gentry, uma 
das organizadoras.
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Posse Pelo bem Energia
Por motivos de saúde, o show de Dinho 
Ouro Preto, Tributo ao Rock Nacional, 
que aconteceria ontem, no Flamboyant 
Shopping, teve que ser adiado para 
amanhã, no mesmo local e horário. 
Todos os ingressos de ontem continuam 
válidos para a nova data. O shopping 
pede desculpas pelo inconveniente e 
conta com a compreensão de todos.

O youtuber Fred, apresentador do 
Desimpedidos, canal brasileiro sobre 
futebol mais influente da internet, 
estará hoje, às 18h, na Adidas do 
Passeio das Águas Shopping. Na 
ocasião ele irá receber os fãs para um 
bate papo e também para apresentar 
o Collab feito em parceria com a Adi-
das. Para tirar foto com o Fred é só 
comprar uma das peças da coleção.

O CineMaterna no Flamboyant 
apresenta hoje, o filme Aladdin, 
durante sessão especial para mães 
com bebês de até 18 meses, e as 10 
primeiras que chegarem com, no 
mínimo, meia hora de antecedência 
ganharão cortesia. O CineMaterna é 
uma atração imperdível para mulhe-
res que estão vivendo essa fase tão 
especial da maternidade.

A dupla Vitor e Luan dos sucessos 
“Ressaca de Sentimento” e “Bistrô” 
teve como palco o Deu Praia na 
gravação do novo DVD. A produção 
teve participações da rainha do serta-
nejo, Marília Mendonça e cantores 
do sucesso “No Pelo”, Hugo e Gui-
lherme. O público pode participar da 
gravação que aconteceu ontem.

A convite da OM Incorporado-
ra e City Soluções Urbanas, o 
professor da USP Romeo Bu-
sarello ministra hoje a palestra 
“A nova agenda do Século XXI”, 
às 8h, no Giardino Eventos.

A Monkey Goiânia promove 
hoje seu já famoso “Karaokê 
Cremoso Monkey”, com entra-
da franca e início às 20 horas.

Comédia ao Vivo terá partici-
pação especial do engenheiro 
civil Jacques Vanier, hoje, às 
19h30, no Teatro da Puc.

O Boticário estudou de perto as 
suas consumidoras, de diferentes 
regiões do Brasil, para apresentar 
novos tons que funcionassem 
de fato para mulher brasileira. O 
resultado será implementado no 
portfólio de Make B., aumentan-
do as opções de cores de base 
que já são reconhecidas por sua 
performance. As novas opções 
não foram apenas desenvolvidas 
especialmente para a consumido-
ra brasileira como também foram 
testadas por essas mulheres.

A nova Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (Cipa) - gestão 
2019/2020 tomaram posse ontem, 
no Hospital Estadual de Urgências de 
Aparecida de Goiânia Cairo Louzada 
(Huapa), onde foram certificados. Ao 
todo, 12 titulares e 10 suplentes.

O D’boa - Música para o Bem leva 
para o Lowbrow Lab Arte & Boteco 
a Língua Solta, com seus quase 46 
anos de estrada. O show será hoje, às 
22h. Para entrada, pede-se 2 litros de 
leite, que serão doados para o grupo 
beneficente Solidariedade Branca.

A Enel no Brasil venceu a categoria 
Inovação em Marketing do Prêmio 
Nacional de Inovação 2019, organi-
zado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

O Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de Goiás (Secovi GO) foi homena-
geado na Câmara Municipal de Goiânia pelos 29 anos de serviços prestados à 
população. Na foto, o diretor da Fecomércio Goiás, Marcos Vilela, o ex-vereador 
Joãozinho Guimarães e o presidente do Sescon-Goiás Edson Cândido Pinto, 
todos integrantes do Secovi, posam ao lado da vereadora Sabrina Garcês

As talentosas Rosy Cardoso, Sáida Cunha e Helena Vasconcelos prestigia-
ram o lançamento do livro Iconografia Poética, no Hotel Serra de Goyaz

As influenciadoras Flávia Toledo e Poliana To-
ledo conheceram as novidades da linha Make 
B. Pele de O Boticário, que proporcionou um 
curso de automaquiagem para as convidadas 
no Make Up Studio, do Shopping Bougainville

O diretor comercial do Grupo Elmo, Guilherme 
Pinheiro de Rezende e o secretário de Planeja-
mento Urbano e Habitação, Henrique Alves, se 
reuniram no Paço Municipal, com presidentes 
de associações e sindicatos dos servidores 
públicos para anunciar em primeira mão 
novidades referentes a moradia destinada 
especialmente aos funcionários municipais

ZONA FRANCA
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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
-------------------------------

VENDA
AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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+ gratificação 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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História de Claudinho 
e Buchecha vai se 
tornar filme em 2020

A história dos ami-
gos cariocas Claudinho 
e Buchecha vai se tornar 
filme, com previsão de 
estreia para o ano que 
vem. A produção, inti-
tulada Nosso Sonho, vai 
levar para os cinemas a 
carreira dos amigos de 
infância que se tornaram 
cantores de funk.

“Pegaram histórias 
da minha família, coisas 
que eu contei sobre nós, 
da família do Claudinho, 
relatos de fãs. Está bem 
completo”, afirmou Bu-
checha em entrevista ao 
colunista Leo Dias.

O cantor Claudinho 
morreu em um aciden-
te de carro na Rodovia 
Presidente Dutra, no 
sentido Rio-São Paulo, 
a cinco quilômetros da 

Praça do Pedágio, na altu-
ra de Seropédica, na Bai-
xada Fluminense.

Buchecha confessa que 
lembra constantemente 
do companheiro de música 
quando está no palco. “Ficou 
marcado na minha memória 
a primeira vez que cantamos 
juntos, ele indo na minha 
casa para escrevermos a 
primeira música. São muitas 
lembranças”, declarou.

No perfil oficial no Ins-
tagram, Buchecha lembra, 
constantemente, da par-
ceria artística com Claudi-
nho. Em julho, Buchecha 
lançará uma festa temática 
com resgate de funks das 
antigas. A ideia do cantor é 
realizar a “Bagunça do Bu-
checha” uma vez por mês 
em um bar no Leblon, bair-
ro nobre na zona sul do Rio.

Ana Carolina apresenta 
nova turnê em Goiânia 
no dia 30 de agosto

Comemorando 20 anos 
de carreira fonográ-
fica, a cantora Ana 

Carolina realiza uma nova 
turnê, a “Fogueira em Alto 
Mar”. O show será apresen-
tado em Goiânia no dia 30 de 
agosto, a partir das 21h, no 
Centro de Convenções PUC. 

Considerada uma das 
maiores intérpretes e com-
positoras do país, a cantora 
promete uma apresentação 
repleta de surpresas com 
roteiro musical assinado 
por Marcus Preto. No re-
pertório músicas de seu 

novo álbum homônimo, 
além de um passeio pela 
sua carreira que conta com 
seus grandes sucessos. “O 
setlist terá as seis canções 
recém-lançadas do primei-
ro EP. E, claro, os maiores 
sucessos dos meus 20 anos 
de carreira não ficam de 
fora!”, diz Ana Carolina.

Com direção de Guilher-
me Leme, a turnê “Foguei-
ra em Alto Mar” surge na 
sequência do lançamento 
do álbum homônimo, o pri-
meiro com músicas inéditas 
após um hiato de seis anos.  

O novo show traz uma mis-
tura do samba e pop, com a 
participação de uma banda 
formada por Thiago Anthony 
(teclado, programações, vio-
lão e pandeiro), Theo Silva 
(guitarra, violões e pandei-
ro), Marcos Maia (baixo, 
violões e pandeiro) e Leo 
Reis (bateria, pad eletrônico, 
pandeiro e violões).

“Achamos que para co-
memorar meus 20 anos 
de carreira, era necessário 
também trazer canções mi-
nhas que nunca apresentei 
ao vivo. Acredito que os fãs 

vão gostar, já que teremos 
blocos de samba, baladas e 
sets mais intimistas”, adian-
ta Ana. E completa: “Ainda 
é surpresa, mas posso dizer 
também que vou apresentar 
releituras minhas para mú-
sicas conhecidas de artistas 
consagrados que admiro”.  

Os ingressos para o show 
podem ser adquiridos na 
Tribo do Açaí ou no site Mi-
nha Entrada. O evento pos-
sui ingresso solidário, que 
oferece desconto na entre-
ga de 1kg de alimento não 
perecível no dia do show.

Pedro Dimitrow


