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Jardim Botânico de Goiânia 
seráentregue revitalizado
A maior unidade de conservação de Goiânia passa por revitalização e será entregue à população no dia 6 de julho, na celebração 
do Dia de Cooperar. Os trabalhos no local são realizados e financiados por cooperativas goianas, em parceria com a prefeitura. p3

“Ficou 
combinado que 

o parque irá 
reabrir”, afirma 
promotora p2

Investigação 
está da FAB 
sob sigilo p5

Preso autor 
de triplo 
homicídio p3

CNMP decide arquivar caso sobre 
mensagens entre Deltan e Moro
O corregedor nacional do Ministério Público (CNMP), Orlando Rochadel 
Moreira arquivou pedido de abertura de reclamação disciplinar. p5
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PM apreende meia tonelada de 
drogas na região de Mineiros

A Polícia Militar de 
Goiás apreendeu, nesta 
quinta-feira (27/06), na 
região de Mineiros, 512 
quilos de maconha, um 
veículo com placa adulte-
rada, uma pistola e muni-
ções. A droga estava em-
balada em sacos plásticos 
dentro de um carro. 

Segundo a PM, ao ser 
abordado por militares 
do Comando de Poli-
ciamento especializado 
(CPe), o suspeito, d.v.F., 
de 29 anos, tentou fugir 
e disparou diversas ve-
zes contra os policiais. Na 

troca de tiros o homem 
acabou sendo atingido e 
morrendo no hospital. 

O suspeito tinha passa-
gens por homicídio, recep-
tação e tráfico de drogas.

de janeiro a maio de 
2019, foram apreendi-
das 30,7 toneladas de 
drogas em todo o esta-
do. Na comparação com 
o mesmo período do 
ano passado, o aumento 
é de 156,56%. A ação é 
fruto do trabalho inte-
grado entre as forças 
policiais e dos investi-
mentos em inteligência.
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“Ficou combinado que o parque 
irá reabrir”, afirma promotora
A promotora leila Ma-

ria de Oliveira afir-
mou, ontem, após 

reunião com o presidente da 
Agência Municipal de turis-
mo eventos e lazer (Agetul), 
urias Júnior, que o Parque 
Mutirama irá reabrir neste 
sábado, às 8h. O encontro foi 
na sede do Ministério Públi-
co de Goiás (MP-GO).

“O que ficou combinado 
é que o parque irá reabrir”, 
diz a promotora. “existe uma 
necessidade social de lazer 
para a população”, afirma. 
Segundo ela, 17 brinquedos 
que já têm o laudo, “são ab-
solutamente seguros e esta-
rão em funcionamento”.

leila observa que os três 
brinquedos que ainda não 
possuem o laudo somente 
poderão funcionar caso se-
jam apresentados até esta 
sexta-feira (28/6). este fato, 
contudo, não impede a rea-
bertura do parque.

“eu acredito que o par-
que esteja seguro, que pode 
reabrir e, se for detectada 
alguma irregularidade, eu 
comunico ao juízo”, declara a 
representante do MP. “Que-
ro acreditar que nada vai 
acontecer”, complementa.

A promotora lembra que 
a ação cautelar na época do 
acidente que deixou 13 feri-
dos, em julho de 2017, é de 
sua propositura e acredita 

que os apontamentos da 
instituição foram sanados. 
Na época, determinou-se o 
fechamento do parque para 
que fossem realizados o 
diagnóstico e a reparação de 
cada um dos brinquedos.

O presidente da Agetul, 
urias Júnior, esclarece que 
“se houvesse qualquer pe-
rigo não seria necessária a 

atuação do Ministério Pú-
blico, pois a determinação 
do prefeito Iris Rezende é no 
sentido de que o Mutirama 
reabra com total segurança”.

Sobre os laudos, urias Jú-
nior esclarece que a respon-
sabilidade é das empresas 
que ganharam o processo 
licitatório, e que a prefeitu-
ra busca dar celeridade ao 

processo. “Posso assegurar 
que todos aqueles que es-
tiverem no Mutirama terão 
total segurança nos brin-
quedos”, garante.

“Será uma grande festa, 
que inicia as comemora-
ções dos 50 anos do Par-
que Mutirama, construído 
pelo prefeito Iris Rezende 
e que, agora, reabre com 

total segurança para os 
usuários”, destaca urias.

O presidente da Agetul in-
forma que, na reabertura, es-
tão previstas atividades cul-
turais com apresentação de 
artistas goianos, orquestra jo-
vem, contadores de histórias 
e escola de circo. “levaremos 
entretenimento e cultura à 
população”, conclui.

Paulo José

Governo de 
Goiás e Caixa 
entregam 420 
moradias de 
residencial em 
Anápolis

O Governo de Goiás e  
a Caixa econômica Fede-
ral entregarão neste sá-
bado (29/6), às 14 horas,  
420 moradias das duas 
primeiras etapas do Resi-
dencial do Cerrado, loca-
lizado próximo ao distrito 
Agroindustrial de Anápo-
lis. As obras foram exe-
cutadas pelo Governo de 
Goiás, por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), e governo fede-
ral, por meio da Caixa. 

As 420 moradias conta-
ram com investimento de 
R$ 6,3 milhões do Governo 
de Goiás, um aporte de R$ 
15 mil por unidade habita-
cional para as famílias que 
se enquadraram nos requi-
sitos do programa estadual 
de habitação de interesse 
social. A participação do 
estado na parceria ajudou 
a viabilizar o empreendi-
mento e tornar o valor das 
parcelas do financiamento 
da Caixa mais acessíveis 
para os beneficiários, que 
vão pagar de R$ 400 a R$ 
500 de prestação.

eurípedes do Carmo 
destaca que ao longo 
dos últimos meses, cum-
prindo determinação 
do governador Ronaldo 
Caiado, a Agehab tem 
priorizado a conclusão e 
retomada de obras pa-
ralisadas. “temos feito 
um esforço muito grande 
para destravar todos os 
processos de obras. esta-
mos acompanhando com 
muito rigor os canteiros 
de obras. É uma conquis-
ta muito grande para as 
famílias quando pode-
mos concluir e entregar 
empreendimentos como 
este de Anápolis”, frisa o 
presidente da Agehab. 

ele ressalta que este é o 
terceiro residencial entre-
gue pelo Governo de Goiás 
desde abril.  “Já foram en-
tregues moradias em val-
paraíso, no entorno do dF, 
e Bonfinópolis, na região 
Metropolitana de Goiânia. 
O Governo de Goiás está 
com previsão de entrega 
de duas mil moradias até 
o final deste ano”, salienta 
eurípedes do Carmo.

Mapeamento empresarial de Abadiânia 
será apresentado no dia 3 de jullho

Abadiânia se tornou 
internacionalmente por 
sediar a Casa dom Inácio 
de loyola, centro de aten-
dimento espiritual do mé-
dium João de deus que 
levou milhares de turistas 
à cidade.  A movimentação 
era responsável pela manu-
tenção da economia local. O 
surgimento de centenas de 
denúncias de abuso sexual 
contra o médium, a partir 
de dezembro de 2018, im-
pactou negativamente o 
cenário econômico. 

diante da necessidade 
de propor uma retoma-
da da economia local, a 

Prefeitura de Abadiânia fir-
mou parceria com o Sistema 
S, para estruturação de um 
plano de ação a partir do ma-
peamento e diagnóstico em-
presarial da cidade. Sebrae, 
Iel, Senac, Senai, Senar e Fa-
culdade universo uniram es-
forços neste sentidoque será 

realizada no próximo dia 3 de 
julho, às 8h30, na unidade do 
Sesc Centro, no 1º andar. 

A apresentação do ma-
peamento será realizada em 
coletiva de imprensa na pró-
xima quarta (3/7), às 8h30, 
no Sesc Centro, na Rua 19, 
nº 260, Centro, em Goiânia.

Reprodução
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Jardim Botânico de Goiânia será 
entregue revitalizado no dia 6
A maior unidade de 

conservação de Goi-
ânia, o Jardim botâ-

nico, passa por revitalização 
e será entregue à população 
no dia 6 de julho, na cele-
bração do dia de Cooperar. 
Os trabalhos no local são 
realizados e financiados por 
cooperativas goianas, em 
parceria com a prefeitura da 
capital e coordenados pelo 
Sistema OCb/Sescoop-GO.

A revitalização do Jardim 
botânico faz parte da cam-
panha do dia de Cooperar 
(dia C) Goiás 2019. O obje-
tivo é deixar um legado so-
cioambiental para a cidade, 
dar visibilidade ao parque e 
reestabelecer a estrutura de 
lazer para a população.

A partir do levantamento 
das necessidades de reforma 
do parque, foram definidas 
diversas ações. entre elas, 
estão a recuperação das es-
truturas do píer, anfiteatro, 
borboletário, viveiro, relógio 
solar e da guarita, além da 
pintura de vasos e dos prote-
tores de mudas.

Também haverá o plantio 
de novas mudas, sistema de 
identificação de 150 espé-
cies, reconstrução do jardim 

ornamental e do corrimão 
da trilha de acesso do Jardim 
botânico e da Ilha das Flores. 

“embora tenha sido fun-
dado há mais de 40 anos, o 
Jardim botânico de Goiânia 
ainda permanece desco-
nhecido por boa parte da 

população e precisa ser 
recuperado para se tornar, 
de vez, uma alternativa de 
lazer e descanso na capital. 
Além disso, essa área de 
conservação é importante 
para a produção de conhe-
cimento científico na área 

ambiental. O cooperativis-
mo goiano é comprometi-
do com essa causa e, por 
isso, escolheu investir na 
recuperação do parque”, 
destacou o presidente do 
Sistema OCb/Sescoop-GO, 
luís Alberto Pereira.

O valor total do projeto é 
de R$ 150 mil e as socieda-
des cooperativas compro-
meteram-se com o custeio 
de todo o material que será 
usado na recuperação, o 
equivalente a quase R$ 70 
mil. O restante, relativo à 

mão de obra, é de respon-
sabilidade do Executivo Mu-
nicipal, conforme termo de 
cooperação assinado entre o 
Sistema e prefeitura.

 
Atrações
Cerca de 3 mil pessoas 

são esperadas no Jardim bo-
tânico, durante a festa goia-
na em comemoração ao dia 
de Cooperar. Pela manhã, a 
população da Região Metro-
politana de Goiânia poderá 
conferir a nova cara do par-
que, totalmente revitalizado, 
num evento com várias atra-
ções e serviços. 

entre eles, haverá distri-
buição de 600 pacotes de 
fraldas pediátricas e geriátri-
cas por uma das cooperativas 
participantes, doação de 2 
mil mudas de plantas do Cer-
rado, pela Amma, e presença 
da unidade do Hemocentro, 
para coleta de sangue. O gru-
po de samba Heróis de bote-
quim fará uma apresentação 
no fim da manhã.

Para as crianças terá 
brinquedos infláveis, pula-
-pula, pipoca, picolé, algo-
dão-doce, pintura de rosto, 
escultura de balão e outras 
brincadeiras lúdicas.

Reprodução

CMN fixa 
em 3,5% meta 
da inflação 
de 2022

Festa de Trindade tem exposição 
sobre a história dos Carros de Boi

Preso autor de triplo 
homicídio ocorrido em abril

O CMN (Conselho Mone-
tário Nacional) decidiu nesta 
quinta-feira (27) que a meta 
de inflação para 2022 será de 
3,5%. Na decisão desta quinta, 
o intervalo de tolerância foi 
mantido em 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo.

em 2017, o conselho deter-
minou que a meta seria de 4,25% 
em 2019 e de 4% em 2020. No 
ano passado, fixou em 3,75% 
para 2021. de 2005 a 2018, a 
meta foi mantida em 4,5%.

As reduções seguidas bus-
cam convergência para os pa-
drões internacionais. No caso 
dos países emergentes, a média 
seria de 3%. O CMN é responsá-
vel por fixar meta de inflação e 
regras de atuação no mercado 
bancário, por exemplo.

Segundo o mais recente 
boletim Focus, que compila 
estimativas de economistas 
e instituições financeiras, o 
IPCA deve encerrar o ano a 
3,82%. Para 2020, a proje-
ção está em 3,95%.

O fim do relacionamento e 
o fato de ficar com os bens do 
casal, incluindo um ponto de 
venda de drogas, segundo a 
polícia, motivaram, no último 
dia 14 de abril, o assassinato 
de elizângela de Souza San-
tos Ramos, e de outras duas 
pessoas que estavam com ela 
dentro de uma casa no Se-
tor Alto do vale, em Goiânia. 
Apontado como autor do tri-
plo homicídio, o ex namorado 
de elizângela, Werley Henri-
que Camilo Araújo foi preso 
na tarde desta quinta-feira 
(27) por militares do Grupo de 
Intervenção Rápida Ostensiva 
(Giro), e agentes da delegacia 
Estadual de Investigações de 
Homicídios (dIH).

Werley foi localizado depois 
que equipes do Giro prende-
ram um suspeito de tráfico 
que seria parceiro dele na ven-
da de drogas, e que, no mo-
mento da abordagem, estava 
com várias porções de crack, 
um revólver calibre 32, e uma 
balança de precisão. Quando 
foi encontrado, Werley tam-
bém tinha, dentro de casa, 
porções de maconha, crack, 
balança de precisão, e uma 
moto Honda biz roubada.

Para a delegada Marcela 
Orçai, adjunta da dIH, não há 
dúvidas de que Werley é o 
autor do triplo homicídio. “A 
elizângela brigou depois que 
descobriu que um carro do 
casal, comprado com dinheiro 
proveniente do tráfico, estava 
sendo usado pelo Werley para 
cometer assaltos, e se revoltou 
quando soube que ele havia 
roubado mais de R$ 80 mil de 
um casal de idosos, ocasião em 
que ela temrinou o relaciona-
mento, e ficou com o veículo, e 
também com o ponto de ven-
da de drogas que eles manti-
nham juntos”, relatou.

Inconformado com o fim 
do relacionamento, e tam-
bém por descobrir que a ex 
mulher estava morando com 
Rodrigo Flores Rocha, Werley, 
ainda segundo a delegada, in-
vadiu a casa junto com outro 
comparsa e matou o casal, e 
edson lopes Alvin. Apontado 
como co autor do triplo ho-
micídio, davi Pereira da Silva 
foi preso no último dia seis 
de junho, e atualmente en-
contra-se recolhido na Casa 
de Prisão Provisória (CPP), 
no Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia.

A Romaria de trinda-
de, que se inicia nesta 
sexta-feira (28) e vai até 
o próximo dia 7 de julho, 
este ano conta com mais 
uma atração especial: a 
exposição da Romaria de 
Carros de boi. O evento 
acontece no Cineteatro 
da Associação dos Filhos 
do divino Pai eterno 
(Afipe). A exposição terá 
painéis e fotos que con-
tam, em ordem cronoló-
gica, a história do meio 
de transporte secular e 
que tornou símbolo da 
festa religiosa.

de acordo com su-

Reprodução

perintendente do Segundo 
o Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) em Goiás, Salma 
Saddi, o objetivo é mostrar 
pra nova geração a impor-
tância dessa tradição para 
a identidade de Goiás e que 
contribui com a história e 
cultura do brasil. ela conta 
que, para se tornar patri-
mônio nacional imaterial, 
foram realizados estudos 
desde 2014 e, em 2016, a 
festa foi registrada no livro 
de celebrações do instituto.

“Foi feito um trabalho de 
pesquisa em campo e vimos 
de perto todo o preparo des-

ses carreiros. Notamos 
que há todo um carinho 
no preparo para a cele-
bração dessa festa. Isso 
ressalta traços próprios da 
nossa identidade e é uma 
expressão muito forte do 
povo goiano”, destaca.

durante os estudos, 
foram colhidos depoi-
mentos de carreiros. um 
exemplo, de acordo com 
a superintendente, é o de 
um padre de damolân-
dia, cidade a 75 quilôme-
tros de trindade. de lá, 
saem 80 carros de bois e 
mais de 2 mil pessoas em 
direção à Romaria.
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De bem 
com a vida

Agito esquenta Arraiá
O centro de Referência em Oftalmo-
logia (CeROF), a universidade Federal 
de Goiás (uFG) e o Conselho brasileiro 
de Oftalmologia (CBO) realizam hoje 
e amanhã, no Centro de Convenções 
esmeralda do Mercure Goiânia Hotel, 
a 5ª edição do Congresso Oftalmolo-
gia da uFG, com o tema “O dia a dia 
no Consultório Oftalmológico”.

A comissão organizadora é 
composta pelo Presidente do Con-
gresso, Prof. dr. José beniz, pelo 
diretor do CeROF, Prof. dr. Marcos 
Ávila, e pelo Coordenador técnico 
do CeROF, Prof. dr. Alan Rassi. O 
evento promove a atualização 
científica e reforça ainda mais o 
papel de Goiás como referência na 
oftalmologia nacional e mundial.

A professora lorrany dará ama-
nhã, às 8h, uma aula de Yoga e o 
professor Heitor Coutinho, aula de 
HIIt, no Parque Flamboyant. Para 
participar basta fazer a inscrição 
no app Mude Fit e levar R$ 5 ou 
um item de limpeza que será doa-
do para uma instituição carente. A 
ação tem apoio da dona Raiz, que 
estará presente com degustação.

O estádio Serra dourada, palco do 
Villa Mix, festival sertanejo que acon-
tece amanhã em Goiânia, faz parte 
da região de atuação do Citybus 2.0. 
Oportunidade para pequenos grupos 
que se deslocarão para o festival 
utilizarem o serviço, que pode ser so-
licitado para até 14 passageiros, num 
mesmo pedido pelo aplicativo.

O Centro universitário Alves Fa-
ria (uNIAlFA) realiza hoje, a Xv 
Caminhada da Fé com destino a 
Festa do divino Pai eterno.

A banda Pedra bruta se apresen-
ta hoje pelo projeto Sexta tem 
Concerto no lowbrow lab Arte & 
Boteco, a partir das 22h30.

A cantora, compositora 
e violonista Milla tuli se 
apresenta hoje, durante o 
Show Cozmic blues, às 20h, 
na villa Maria taberna.

Com o apoio de A Campanhola, 
Ankai Buffet Oriental, Arroz Cristal, 
Cârnati, Coca-Cola (Refrescos Ban-
deirantes), Creme Mel Sorvetes, dea 
doces, empadinha da Nenen, Festo-
on, Piracanjuba, PopCorn Gourmet, 
Restaurante Árabe, Sabor e Gastro-
nomia Buffet e Eventos, RushMix e 
vinícola Aurora, o apresentador José 
Guilherme Schwam vai comemorar 
os 26 anos do programa Pelos bares 
da vida, no dia 16 de agosto, no 
Master Hall, localizado no Jardim 
Santo Antônio, em Goiânia.

Hoje a noite, vai rolar mais uma 
edição da Festa do timm, que neste 
ano traz o tema “timm na Floresta”, 
na estância Mix. entre as atrações 
estão: Alok, bhaskar, Jetlag, Sevenn, 
Ralk, danne, Selva e Sunroi. 

A Monkey Goiânia abre suas por-
tas para a pré-festa da 25ª edição 
do Goiânia Noise. O Festival é só 
em agosto, mas hoje, as bandas 
templates, Gregor e light River 
Company foram escolhidas para 
dar uma palhinha, às 20h.

O Trio Aristides e o grupo de qua-
drilha profissional Chapéu do Vovô 
se apresentam hoje, às 19 horas, 
durante o primeiro Arraiá do lozan-
des Shopping. A festa junina terá 
comidas típicas, correio elegante e 
concurso de melhor figurino. 

O empresário Fausto 
Ramos, a frente da Câr-

nati Linguiças Artesanais, 
recebeu a proprietária do 
Azeite Olivenöl, Carolina 

Guimarães para grava-
ção do 14º episódio dos 

“Prazeres da Linguiça”, um 
canal de culinária artesanal 
e experimental no YouTube 
com receitas baseadas em 
linguiça. No episódio, Ca-

rolina apresentou um prato 
espanhol clássico, a “Tortilla 

de Batata” com um toque de 
linguiça Cârnati de frango com 

bacon e queijo coalho
A estilista e empresária Silvinha Umbelino comemorou seu aniversário 
ao lado do marido Reginaldo Abdala, em Salvador, no Hotel IberoStar

A artesã Marimar Brandão ministrará a aula 
Saboaria Artesanal e Essências, amanhã, na 
Cravo e Canela Aromas, no Setor Campinas

A designer Kamilla Abrão assina o projeto de 
revitalização do Restaurante Árabe, no Setor Sul

ZONA FRANCA
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CNMP decide arquivar 
caso sobre mensagens 
entre Deltan e Moro

O corregedor nacio-
nal do Ministério Público 
(CNMP), Orlando Ro-
chadel Moreira, decidiu 
nesta quinta-feira (27/6) 
arquivar pedido de aber-
tura de reclamação dis-
ciplinar contra o procu-
rador deltan dallagnol 
e outros integrantes da 
força-tarefa da Operação 
lava Jato. O procedimen-
to chegou ao conselho 
após a divulgação de su-
postas conversas entre 
dallagnol e o então juiz 
Sergio Moro, divulgadas 
pelo site the Intercept. 

Ao analisar o caso, 
o corregedor entendeu 
que, mesmo diante de 
dúvidas sobre a veraci-
dade das conversas, não 
houve nenhuma conduta 
ilegal de deltan no caso. 
Além disso, Orlando 
Rochadel disse que as 
mensagens são ilegais e 
foram obtidas “à revelia 
de qualquer autorização 
judicial e com infração do 
direito à intimidade dos 
interlocutores”. 

“Contatos com as par-
tes de processos e pro-
cedimentos, advogados 

e magistrados, afiguram-se 
essenciais para a melhor 
prestação de serviços à so-
ciedade. Igualmente, pressu-
põe-se para os membros do 
Ministério Público a mesma 
diligência da honrosa clas-
se dos advogados que vão 
despachar processos e con-
versam, diariamente, com 
magistrados. em resumo, 
ainda que as mensagens em 
tela fossem verdadeiras e 
houvessem sido captadas de 
forma lícita, não se verifica-
ria nenhum ilícito funcional”, 
decidiu o corregedor. 

O pedido de abertura da 
reclamação disciplinar foi feito 
pelos conselheiros luiz Fernan-
do bandeira de Mello, Gustavo 
Rocha, erick venâncio lima do 
Nascimento e leonardo Ac-
cioly da Silva, integrantes das 
cadeiras da OAb, do Senado e 
da Câmara dos depurados no 
CNMP, além de uma petição 
protocolada pelo Psol. 

desde a publicação das 
supostas mensagens, o mi-
nistro Sergio Moro afirma 
que não reconhece a autenti-
cidade dos diálogos e diz que 
as mensagens podem ter sido 
“editadas e manipuladas” por 
meio de ataques de hackers.

Investigação está sob 
sigilo, diz porta-voz da 
FAB sobre caso de tráfico

em coletiva de impren-
sa realizada na tar-
de desta quinta-feira 

(27/6) no Ministério da de-
fesa, o porta-voz da Força 
Aérea brasileira (FAb), ma-
jor aviador daniel Rodrigues 
Oliveira, não detalhou os 
procedimentos de segurança 
adotados pela instituição an-
tes do embarque do segun-
do-sargento da Aeronáutica 
Manoel Silva Rodrigues. O 
militar foi detido em Sevilha, 
na espanha, ao chegar ao 
país com 39 quilos de coca-
ína em sua bagagem pesso-

al, em um avião da FAb.
Segundo o porta-voz, a 

Força Aérea não está dan-
do suporte ao militar preso, 
mas sim o Consulado-Geral 
do brasil em Madri. de acor-
do com o porta-voz, “exis-
tem protocolos” adotados 
pela FAb, mas “o fato em 
si é objeto da investigação 
e corre sob sigilo”. Pergun-
tado reiteradas vezes por 
jornalistas sobre quais são 
os procedimentos adotados 
frequentemente pela Força 
Aérea, o major afirmou ape-
nas que a praxe é que tripu-

lantes passem por revista.
“existe um controle dos 

tripulantes e das bagagens”, 
afirmou, acrescentando que 
procedimentos de segurança 
incluem a adoção de medi-
das “que sejam raio-x e tudo 
aquilo que seja necessário”. 
ele, no entanto, não especi-
ficou que medidas são essas. 
“Nos voos da FAb, em geral, 
de certa forma, existem pro-
cedimentos. vai depender 
da infraestrutura de cada 
aeroporto onde vai ser essa 
operação. Os voos da FAb 
são submetidos, seja tripula-

ção ou bagagem, a revistas, a 
tipo de inspeção que possa a 
vir a ser comprovado. vai de-
pender da infraestrutura de 
cada aeroporto”, disse.

de acordo com o porta-
-voz, os procedimentos ado-
tados só serão conhecidos 
com a conclusão do inquéri-
to policial militar instaurado 
ontem. “Para que a gente 
consiga ter a resposta, pre-
cisamos esperar o inquérito. 
Quando for concluído o in-
quérito, que tem a data de 
40 dias mais 20 dias, vai ter 
a conclusão deste processo”.

Reprodução



------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 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
-------------------------------

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

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
80m², 2 quartos, 1 suíte, 
1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
169.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
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+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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.
-------------------------------
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. 
-------------------------------
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
-------------------------------

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

-------------------------------
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 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------

Empregos

Serviços

Imóveis
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‘O Rei Leão’: Iza e Ícaro 
Silva serão dubladores 
dos protagonistas

A cantora Iza e o ator 
Ícaro Silva foram os esco-
lhidos para fazer as vozes 
dos personagens principais 
do remake de O Rei leão, 
que estreia nos cinemas no 
dia 18 de julho. beyoncé e 
donald Glover fazem a du-
blagem original, no filme 
dirigido por Jon Favreau 
(Homem de Ferro).

“O Rei leão foi o pri-
meiro filme que vi no ci-
nema, primeira vez que 
eu estava ali com um te-
lão, tudo escuro. É muito 
emocionante, até chegar 
com o timão e Pumba, 
nossa, foi muito sofrível”, 
disse a cantora ao uol. 
“Depois, eu assisti de 
novo e, conforme o tem-
po ia passando, a cena 
do Mufasa foi me afetan-
do de forma diferente. É 
como se eu fosse evoluin-
do junto com o Rei leão. 
e eu sou muito fã da dis-
ney, estou feliz demais 
por fazer parte do filme. 
estou achando surreal.”

A dupla também gra-

vou os duetos das canções, 
a partir dos originais de 
Glover (também conhecido 
como Childish Gambino) e 
beyoncé. “tive que imitar 
as mesmas linhas vocais, ou-
vindo e cantando. É bem tra-
balhoso”, disse ao portal. Os 
ingressos para a nova versão 
de O Rei leão, que estreia no 
dia 18 de julho, já podem ser 
comprados nas principais re-
des de cinema do brasil.

Outros atores no elenco 
original são nomes como 
Chiwetel ejiofor (Scar), Ja-
mes earl Jones (Mufasa) e 
Seth Rogen (Pumba). entre 
os dubladores brasileiros, 
estão: João Acaiabe (Rafiki), 
Graça Cunha (Sarabi), Robson 
Nunes (Kamari), João vitor 
Mafra (Simba jovem), Carol 
Roberto (Nala jovem), Saulo 
Javan (Mufasa), Glauco Mar-
ques (Pumba), Ivan Parente 
(timão), Rodrigo Miallaret 
(Scar), Marcelo ‘Salsicha’ Ca-
odaglio (zazu), Carol Crespo 
(Shenzi) e thiago Fagundes 
(Azizi). veja abaixo o trailer 
do novo O Rei leão.

Cantora Simaria 
comemora aniversário 
de 37 anos em São Paulo

Nesta última quarta-
-feira (27), a can-
tora Simaria, dupla 

de Simone, comemorou 
em grande estilo a chegada 
dos seus 37 anos. O even-
to aconteceu na Casa Mi-
racolli, em São Paulo e foi 
organizado pela renomada 
Andrea Guimaraes. Com 
uma decoração coberta por 
rosas, Simaria recebeu cer-
ca de 350 convidados, entre 
familiares, amigos e celebri-
dades. entre eles estavam 
os apresentadores Ana Hi-
ckmann e Rodrigo Faro com 
sua esposa vera viel, Karina 
bacchi e Amaury Nunes, lo-

rena Improta, viviane Arau-
jo , Adriane Galisteu, Mirella 
Santos, Marcos (dupla de 
Belutti), Jefferson Morais 
– que comandou o show 
principal da noite -, lexa e 
MC Guime, luiz bacci, Fe-
lipe Araújo, tânia Mara, as 
cantoras sertanejas Roberta 
Miranda e Paula Mattos, o 
pagodeiro Suel, os inlfuen-
cers Carlinhos Maia e seu 
marido lucas, Gkay, Rafa 
Kalimann, thierry e o ator 
Selton Melo. Sua família 
também se reuniu na gran-
des festa: O marido vicente, 
seus filhos, Giovanna e Pawel, 
sua mãe Mara Mendes e os ir-

mãos Caio e Simone, acompa-
nhada de Kaka e o filho Henry.

Com o cardápio assinado 
pelo Paris 6 e os doces que 
compunham a mesa assi-
nados por lu Chocolates, 
a festa ainda teve comida 
japonesa de eva Japones, 
Carrinho de brigadeiro da 
Sempre Festa, Carrinho de 
sorvete da Icy Gelato, chine-
los personalizados pela Per-
sonalizados para você e por 
fim, bem casados da Joelma.

Segundo Simaria, celebrar 
a vida é muito importante. Só 
depois que se passa por uma 
dificuldade, as pessoas come-
çam a dar o verdadeiro valor 

as pequenas coisas da vida. 
“Celebrar é viver, vamos ser 
feliz e rezar para que tenha-
mos sempre muita saúde.”

A festa contou, ainda, 
com o encontro dos canto-
res no palco, que soltaram a 
voz ao lado da aniversarian-
te e animaram ainda mais 
a festa, que também teve a 
presença de fã. Isso mesmo. 
A aniversariante, ao ver os 
fãs na porta, convidou todos 
para participar do evento. 
No palco, explicou: “Não te-
nho coragem de deixar do 
lado de fora. Pedi para colo-
car todos para dentro. vocês 
são tudo para a gente”.
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