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Colônia de férias de Aparecida 
vai atender 1,7 mil crianças
A 3ª edição da Colônia de Férias de Aparecida de Goiânia foi aberta no Centro Olímpico de Esportes, no Setor Conde dos Arcos. 
Nesta edição, serão atendidas 1,7 mil crianças e adolescentes de 6 a 15 anos que vão aproveitar o período do recesso escolar. p3
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Revelação do basquete, Michael 
Uchendu morre após acidente em SP
Uma das principais revelações do basquete brasileiro nos últimos anos, 
o pivô Michael Uchendu, 21, morreu após um acidente de jet ski. p8
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Colônia de férias de Aparecida 
vai atender 1,7 mil crianças
A 3ª edição da Colônia 

de Férias de Apare-
cida de Goiânia foi 

aberta ontem, no Centro 
Olímpico de Esportes, no 
Setor Conde dos Arcos. Nes-
ta edição, serão atendidas 
1,7 mil crianças e adoles-
centes de 6 a 15 anos que 
vão aproveitar o período do 
recesso escolar se divertin-
do, praticando atividades 
esportivas e recreativas. 

A Colônia de Férias é uma 
realização da Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia, por 
meio das secretarias de As-
sistência Social, Esportes e 
Educação. As atividades terão 
início na segunda-feira, 1º de 
julho. Durante duas semanas, 
serão realizadas ações que 
incentivam a prática de espor-
tes, brincadeiras lúdicas, pa-
lestras ministradas com temas 
atuais e atividades culturais. 

“Nós queremos dar opor-
tunidade para os pais que 
muitas vezes por questões 
da crise financeira em nosso 
país, não têm condições de 
fazer uma viagem neste pe-
ríodo. Por isso que criamos a 
Colônia de Férias, para que 
as crianças e adolescentes 
tenham esse momento de 
lazer fora da escola. Neste 
ano, foram duas mil vagas 
e tivemos quase que a tota-
lidade de inscritos, o que é 
muito bom”, destacou o pre-
feito Gustavo Mendanha.

As crianças receberam 
neste sábado o kit com duas 
camisetas para aproveitar as 
férias em grande estilo. Ana 

Luiza, de 11 anos, participa 
da Colônia de Férias pela se-
gunda vez e não vê a hora de 
chegar segunda-feira para 
curtir todas as atividades no 
Centro Olímpico. “Eu acho 
muito legal a colônia de fé-
rias, a gente brinca muito, faz 
amigos novos, mas a melhor 
parte é a piscina”, disse ela. 

Quem também estava 
ansiosa era a adolescente 
Maria Letícia, de 14 anos. 
“Eu acho muito bom e gostei 
bastante de saber que vou 
curtir minhas férias mesmo 
não viajando, estou feliz em 
participar pela primeira vez”, 
comentou Maria Letícia, 14 

anos, que destacou que foi 
motivada a se inscrever pela 
sua amiga que já participou 
das edições anteriores.

Os participantes serão 
acompanhados por uma 
equipe completa de instru-
tores composta por pedago-
gos e professores para a rea-
lização das atividades físicas 
e recreativas. “É muito im-
portante a realização desse 
evento, pois a maioria aqui 
são crianças e adolescentes 
simples e de origem humil-
de, cujos pais não têm con-
dições de proporcionar um 
momento de lazer e diver-
são durante as férias escola-

res como viajar ou ir a algum 
parque ou clube. E aqui elas 
terão tudo isso.  

vão ter brincadeiras, ba-
nhos de piscina, esporte, 
lanche gostoso e palestra 
educativas. Para nós, gesto-
res públicos, é muito gratifi-
cante poder contribuir para 
alegria dessas crianças”, 
destacou a secretária de As-
sistência Social e primeira-
-dama, Mayara Mendanha.

De acordo com o secre-
tário de Esportes, Lazer e 
Juventude, Gerfeson Aragão, 
serão oferecidas diversas 
atividades como futebol, 
futsal, vôlei, natação, ginca-

na e piscina recreativa, além 
de atletismo, dama, xadrez, 
pega vareta, dominó, pebo-
lim, tênis de Mesa, dança, 
capoeira, taekwondo, teatro, 
palestras e jogos eletrônicos. 

“São 12 oficinas diferen-
tes para que as mais de 1,5 
mil crianças e adolescentes 
tenham uma manhã cheia 
e com muita ação e diver-
são. todas elas pensadas 
e criadas para atender aos 
dois grupos de faixa etária”, 
comentou o secretário pon-
tuando ainda que a ação é 
uma forma implantar um 
novo conceito de lazer e 
responsabilidade.

Jhonney Macena

Câmera flagra 
furto em carro 
estacionado no 
Setor Jardim 
Bela Vista

Um homem foi flagrado 
por câmeras de segurança 
ao furtar objetos em um 
veículo estacionado em 
frente a um condomínio, 
no setor Jardim bela vista, 
em Aparecida de Goiânia. 
O caso aconteceu no últi-
mo domingo (22), mas as 
imagens só foram divulga-
das neste sábado (29).

O dono do veículo Fiat 
Mobi, que preferiu não ser 
identificado informou que 
o carro foi estacionado no 
local pelo pai dele na noite 
de sábado (21). O furto só 
foi percebido na manhã de 
segunda-feira (23) quando 
o proprietário entrou no 
automóvel para se deslo-
car até o trabalho.

“O carro ainda estava 
travado. Quando entrei 
percebi que estava tudo 
revirado e os bancos es-
tavam para frente. Foi 
aí que notei que haviam 
levado meu estepe novo, 
um macaco e ferramentas 
que tinha”, relatou.

As imagens mostram o 
momento em que uma vW 
Saveiro branca se aproxima 
dos carros e estaciona en-
tre os veículos. Em seguida, 
um homem desce do auto-
móvel e vai em direção ao 
Fiat Mobi. Com facilidade, 
ele abre o porta-malas e 
pega os objetos. O caso 
ocorreu às 6h30 da manhã 
de domingo (22).

Segundo o proprietário, 
o suspeito e a placa do car-
ro em que ele estava ainda 
não foram identificados. 
De acordo com ele, não 
é a primeira vez que este 
tipo de crime ocorre no 
local. Um morador do pré-
dio em que mora registrou 
ocorrência duas vezes nos 
últimos dois meses. “Um 
outro homem também já 
relatou que teve a bateria 
do caminhão furtava por 
diversas vezes”, conta.

Com medo de novos 
furtos, o proprietário do 
Fiat Mobi decidiu alugar 
uma garagem para evitar 
novos problemas. “A ação 
foi de manhã e muito rá-
pida. Nossa suspeita é de 
que a pessoa que furtou 
tenha nos vigiado para ter a 
certeza de como cometer o 
crime sem ser identificado.

190 quilos de maconha são 
apreendidas em Mineiros

Homem é preso cerca de 30 minutos 
depois de deixar cela em delegacia

Um homem foi preso, na 
manhã deste sábado (29), com 
mais de 190 quilos de maconha 
dentro de um veículo na cidade 
de Mineiros, a 425 quilômetros 
de Goiânia. Segundo a Polícia 
Militar (PM), a droga seria co-
mercializada em Pernambuco.

De acordo com a corpo-
ração, Sandro vitorino dos 
Santos, de 41 anos, foi abor-
dado durante patrulhamen-
to da equipe do Comando de 
Operações da Divisa (COD) 

na região. Ele estava em um 
Ford/Ka e, durante a revis-
ta, os policiais encontraram, 
além da maconha, pouco 
mais de um quilo de haxixe.

A droga seria distribuída 
em Recife (PE). toda a carga 
apreendida, segundo a PM, 
está avaliada em R$ 400 mil. 
Sandro, que não possuía an-
tecedentes criminais, foi au-
tuado por tráfico de drogas e 
encaminhado para a sede da 
Polícia Federal (PF) de Jataí.

Um homem identifi-
cado como Rainer Cam-
pos Correia foi preso na 
madrugada deste sábado 
(29), em Senador Canedo, 
após ameaçar a ex-espo-
sa. O caso aconteceu cer-
ca de 30 minutos depois 
de o suspeito ter sido sol-
to pela Polícia. Ele havia 
sido detido pelo crime de 
receptação e liberado de-
pois de pagar fiança.

Segundo informações da 
Polícia Militar (PM), o ho-
mem estava em uma moto 
quando foi abordado pela 
corporação. Durante a revis-
ta, os militares localizaram 
um celular roubado com o 
suspeito. Ele foi conduzido 
à Delegacia do município e 
autuado. No local, ele pagou 
fiança e foi solto.

Depois de ser libera-
do, Rainer foi até a casa 

da ex-companheira para 
ameaçá-la de morte caso 
não reatasse o relaciona-
mento. A corporação foi 
acionada por um vizinho, 
que ouviu as ameaças.

Rainer foi novamente de-
tido com a chegada dos PMs. 
Ele foi encaminhado à Dele-
gacia de Senador Canedo e 
foi preso em flagrante por 
ameaça e por descumpri-
mento de medida protetiva.
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Ruralistas tentam tirar da 
reforma fim de benefício

Na reta final para a vo-
tação da reforma da Previ-
dência na Comissão Espe-
cial da Câmara, a bancada 
do agronegócio pressiona 
para evitar o fim do bene-
fício que garante a isenção 
previdenciária do expor-
tador rural. Para dar o in-
centivo ao setor, a União 
abre mão de R$ 8 bilhões 
por ano. A costura dos 
ruralistas passa também 
pelo perdão da dívida dos 
agricultores com o Fundo 
de Assistência ao trabalha-
dor Rural (Funrural), que é 
a contribuição paga pelos 
empregadores para ajudar 
a custear a aposentadoria 
dos trabalhadores.

Segundo apurou o Es-
tado, o acordo inicial acer-
tado com o presidente Jair 
bolsonaro era que o per-
dão da dívida fosse con-
cedido. E a compensação 
da perda de receita - uma 
exigência da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) 
- seria feita via a oneração 
das exportações prevista 
na proposta original do go-
verno e mantida pelo rela-
tor Samuel Moreira (PSDb-
-SP). Mas, a pedido dos 
ruralistas, o relator acabou 
deixando uma brecha para 
o perdão da dívida do Fun-
rural - um estoque estima-
do em R$ 17 bilhões.

O texto original da pro-
posta proibia o perdão e 
o parcelamento acima de 
60 meses, o chamado Re-
fis. Mas os ruralistas não 
ficaram satisfeitos. Que-
rem não só o perdão do 
passivo da dívida como a 
manutenção do benefício 
às exportações. “É injusta 
essa cobrança. Se ficar na 
Constituição nunca mais 
sai. É um dinheiro que vai 
sair da renda do trabalha-
dor”, disse ao Estado o 
deputado Jeronimo Go-
ergen (PP-RS).

Ele confirmou as ne-

gociações e informou que 
recebeu da equipe da Secre-
taria Especial de Fazenda do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, uma sinalização de 
que uma alternativa para 
o perdão da dívida estava 
sendo preparada. Um com-
promisso, segundo ele, do 
presidente Jair bolsonaro. 
Goergen contou que a solu-
ção será apresentada pelo 
ministro Guedes e equipe na 
próxima terça-feira (2).

O deputado ressaltou 
ainda que está conversando 
com o relator para que o fim 
da isenção seja retirado do 
texto. Ele pondera que a re-
tirada não altera o valor da 
economia prevista na reforma 
porque a medida não estava 
contabilizada no R$ 1,2 trilhão 
esperado por Guedes. Fontes 
do governo garantem que o 
dinheiro está contabilizado.

Discordâncias
Enquanto o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), busca garantir o 
acordo para que os partidos 
não apresentem destaques 
na votação da comissão, a 
pressão aumentou. O afrou-
xamento de regras para al-
gumas categorias, devolução 
de destinação de recursos 
para o bNDES e alteração no 
cálculo das aposentadorias 
são alguns dos principais 
pontos de discordância. Go-
vernadores também pressio-
nam por mudanças.

Para apoiar a inclusão dos 
Estados e municípios no tex-
to, governadores do Nordes-
te querem que o aumento da 
tributação sobre os bancos 
seja feita por imposto e não 
pela Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL). 
Dessa forma, o aumento das 
receitas seria distribuído en-
tre União, Estados e municí-
pios. A arrecadação da CSLL 
não é repartida com os go-
vernos regionais, engordan-
do somente o caixa da União.

Contra Maduro, 
Trump e Bolsonaro 
miram Cuba

OS p r e s i d e n t e s 
dos Estados 
Unidos, Do-

nald trump, e do brasil, Jair 
Bolsonaro, ficaram frente a 
frente ontem de novo, pou-
co mais de três meses depois 
de se conhecerem na Casa 
branca. A pauta da reunião 
tratou de venezuela, China 
e entrada do brasil na OCDE. 
Ao falarem da crise na vene-
zuela, um dos tópicos foi a 
maneira de asfixiar economi-
camente o regime de Nicolás 
Maduro - o que os EUA vêm 
tentando fazer por meio da 
imposição de sanções.

Segundo o porta-voz da 
presidência, general Otávio 
Rêgo barros, os dois líderes 
debateram possibilidades 
de pressão contra países 
que financiam o governo 
Maduro e citaram especifi-
camente Cuba como exem-
plo. “Num conceito mais 
amplo, que é de se imaginar 
que, por meio da pressão 
econômica, nós vamos con-
seguir viabilizar a democra-

cia na Venezuela, poderá, 
eventualmente, ser analisa-
da alguma ação para que haja 
a desidratação do suporte de 
atores que possam introduzir 
algum suporte econômico na 
venezuela”, disse.

O presidente americano 
revelou ter conversado com 
o líder russo, Vladimir Putin, 
sobre a situação na vene-
zuela e negou que o mo-
mento para a transição de 
governo tenha sido perdido. 
“Estamos ajudando (os ve-
nezuelanos), levando comi-
da, medicamentos e outras 
coisas, estamos trabalhando 
próximos à Colômbia”, disse 
trump, ao lado de bolsona-
ro, sem mencionar o esfor-
ço da diplomacia brasileira. 
Além de Cuba, Rússia e Chi-
na são os principais aliados 
do regime de Maduro.

Ao falar com jornalistas 
presentes na reunião bilate-
ral, trump disse, ao lado de 
bolsonaro: “O presidente 
brasileiro é um homem es-
pecial, que está indo bem, 

é muito amado pelo povo 
brasileiro. E ele se orgulha 
da relação que tem com o 
presidente trump”. O ameri-
cano voltou a prometer que 
visitará o Brasil, sem citar 
datas, e disse que os dois 
países estão mais próximos 
do que nunca. trump disse 
ainda que o Brasil tem ati-
vos que alguns países nem 
conseguem imaginar e é um 
tremendo país.

“Estamos falando sobre 
comércio, estamos comer-
cializando muito, mais que 
antes. E temos muito o que 
discutir.” Assim como fez 
em março, bolsonaro disse 
que apoia a reeleição de 
trump em 2020 e afirmou 
que é um grande admirador 
do presidente americano. 
“O que nós temos no brasil 
é coisa que o mundo não 
tem. Nós estamos à dispo-
sição para conversar com o 
trump e para fazer parce-
rias e desenvolver o nosso 
país”, disse bolsonaro.

trump aproveitou para 

criticar os democratas. “Ouvi 
um rumor de que democra-
tas vão mudar o nome do 
partido para partido socia-
lista”, disse. A nota oficial 
do encontro bilateral desta-
ca que os dois presidentes 
falaram sobre os riscos as-
sociados com as atividades 
chinesas no Hemisfério Oci-
dental e também sobre a si-
tuação da venezuela e sobre 
o apoio dos EUA à entrada 
do brasil na OCDE.

“O presidente trump de-
monstrou apoio à agenda 
de reforma econômica do 
presidente bolsonaro e os 
líderes afirmaram que o iní-
cio do processo para o brasil 
ingressar na OCDE pode ser 
um impulso importante para 
os esforços de reforma”, in-
forma a nota. Questionado 
três vezes sobre o papel do 
brasil em meio à disputa co-
mercial travada por EUA e 
China, trump evitou se po-
sicionar e não deu uma res-
posta específica sobre o que 
espera do País.

 Alan Santos



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 30 de Junho de 2019caderno 2 / mundo

Em média, 6 brasileiros por hora ganham 
autorização para morar em Portugal
O Serviço de Estran-

geiros e Fronteiras 
(SEF) português 

concedeu no ano passado 
28 mil novos títulos de re-
sidências a cidadãos brasi-
leiros, segundo o relatório 
anual sobre imigração divul-
gado ontem. Com isso, o to-
tal de brasileiros residindo 
legalmente em terras lusita-
nas ultrapassou a marca dos 
100 mil. Só nos primeiros 
quatro meses foram conce-
didas 17 mil autorizações de 
residência - média aproxi-
mada de 6 por hora.

A segurança pública e a 
economia aquecida são ci-
tadas pelos brasileiros como 
as principais razões para a 
escolha. Entre os novos imi-
grantes, muitos se mudam 
com dinheiro para investir 
em negócios e imóveis. De 
acordo com a Associação de 
Profissionais e Empresas de 
Mediação Imobiliária de Por-
tugal, os brasileiros se torna-
ram os maiores investidores 
estrangeiros no mercado 
imobiliário nas cidades de 
Lisboa e do Porto.

No país como um todo, fi-
cam atrás apenas dos france-

ses. A imprensa local já apeli-
dou Lisboa de “nova Miami” 
dos brasileiros. Ainda que 
muitos venham com visto 
especial de investidores, o 
SEF informou que a maio-
ria dos brasileiros obtém a 
residência por contrato de 
trabalho ou por reagrupa-
mento familiar - quando um 
dos familiares já tem direito 
a residir em Portugal.

O grande aumento do flu-
xo de imigração, não exclu-
siva de pessoas oriundas do 
brasil, tem sobrecarregado 
os serviços responsáveis por 
conceder as autorizações. 
Ontem, vários postos já não 
tinham mais vagas para mar-
car a renovação do título de 
residência até o fim do ano. 
Para contornar o problema, 
o ministro da Administração 
interna, Eduardo Cabrita, 
anunciou a extensão do ho-
rário de atendimento, que 
passa a ser das 8h30 às 20 
horas - anteriormente, se 
encerrava às 16 horas.

Mais fácil que os EUA
Foi a crise econômica do 

Brasil que levou a empresá-
ria Daniela Cox, de 44 anos, 

e sua família a deixarem o 
País em 2018. Antes de co-
gitar Portugal, a empresária 
pensou nos Estados Unidos. 
“Mas, com as mudanças do 
governo (Donald) trump, es-
tava complicado conseguir o 
visto. Como meu marido tem 
nacionalidade alemã, a Eu-
ropa ficou muito mais fácil”, 
disse. Cidadãos europeus e 
seus familiares diretos têm 
direito garantido à residên-
cia em Portugal. Daniela se 
mudou para a região de Lis-
boa em agosto com o marido 

e os dois filhos, então com 5 
e 13 anos, e diz que não pen-
sa mais em sair de Portugal.

“Sinto muita saudade, 
mas sou mais feliz aqui. O 
ponto principal é poder an-
dar na rua em paz, me sen-
tindo segura”, afirma. Ela 
cita que a cultura próxima da 
brasileira, a comida, o idio-
ma e o clima ameno ajuda-
ram na adaptação de todos. 
“Meus filhos se dão bem na 
escola, não sofreram ne-
nhum bullying ou preconcei-
to.” Mas, se a burocracia foi 

facilitada pela cidadania eu-
ropeia, conseguir emprego se 
mostrou uma tarefa ingrata.

Daniela preferiu manter 
a empresa aberta no brasil e 
trabalha a distância. O marido 
de Daniela, Pipo Cox, come-
çou uma empresa de catering 
em Lisboa e tem tido muito 
sucesso. “Mas a clientela é 
90% brasileira”, diz a empre-
sária. O consultor de sistemas 
de tecnologia Rodrigo Da-
masio de Moura, de 39 anos, 
nem estava procurando em-
prego quando foi contatado 

por uma recrutadora de uma 
empresa de ti de Portugal. 
“Não me imaginava deixando 
o brasil, mas eles gostaram do 
meu perfil, aceitei fazer uma 
entrevista e foi dando tudo 
certo. Em maio do ano passa-
do, eu me mudei”, conta.

Dois meses depois, trouxe 
a mulher e os dois filhos, de 
14 e 3 anos. Ainda que tenha 
vindo com emprego certo, a 
mudança foi para conquis-
tar qualidade de vida. “vim 
para ganhar a metade do 
que eu ganhava no brasil - e 
nem penso em voltar. A falta 
de segurança no Brasil está 
muito grave.” Com uma po-
pulação envelhecida e baixas 
taxas de natalidade, Portugal 
tem visto o número de habi-
tantes cair nos últimos anos 
e precisa de imigrantes.

No último ano, mesmo 
contabilizando a entrada dos 
estrangeiros, perdeu 14 mil 
habitantes, segundo o Institu-
to Nacional de Estatística. Se-
gundo o ministro Eduardo Ca-
brita, o crescimento de quase 
50 mil residentes estrangeiros 
“está em linha com as neces-
sidades de manutenção do 
nível de população ativa”.
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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tampinhas

De milho Vips Bandas
O Festival Manga Rosa será realizado 
hoje, a partir das 15h, no Centro Cultural 
Martim Cererê. A programação conta 
com os shows de GASP, Acrílico, Chá De 
Gim, O tarot, Supernova, Cecilia, thygs, 
OPG e Riso do Abismo. Os ingressos 
custam R$ 30 (inteira), e 25% das 
vendas antecipadas serão destinados 
ao Abrigo dos Animais Refugiados.

A loja bio Mundo, uma das mais 
completas na oferta de produtos 
naturais, chega ao Buriti Shopping no 
dia 3 de julho. A marca oferece mais 
de 200 produtos a granel, além de 
linha completa de produtos naturais 
e nutrição esportiva. O coquetel de 
inauguração está marcado para o dia 
11 de julho, a partir das 17 horas.

A banda “titãs” se apresenta em 
Goiânia, no dia 23 de agosto, às 
22h, no teatro Rio vermelho, com a 
turnê “Trio Acústico”. A apresenta-
ção com Branco Mello, Sérgio Britto 
e Tony Bellotto terá a participação 
de Mário Fabre e Beto Lee (filho 
de Rita Lee), e é comemoração dos 
20 anos do clássico Titãs Acústico 
Mtv, gravado em 1997.

Os empresários e educadores 
físicos, Maurício Júnior e Arnaldo 
Pereira inauguraram a XPFit, uma 
plataforma online que possibilita 
a inclusão de personais trainers 
e a montagem de programas de 
treinamentos específicos para 
clientes de acordo com seus 
objetivos e necessidades. O site já 
está funcionando.

a 2ª edição do Goiânia Art 
Déco Festival acontecerá entre 
os dias 27 de agosto e 1º de 
setembro, nos diversos patri-
mônios históricos da capital.

O artista plástico Hector An-
gelo promove no dia 3 de ju-
lho, a vernissage da exposição 
“visibilidade trans”, às 19h, 
no espaço Coletivo Arua.

O Boticário indica para bebês de 
0-2 anos a linha de banho infantil 
boti baby que conta com sete itens, 
entre eles hidratante e colônia. “

A Faculdade Estácio de Goiás, 
localizada no Shopping Estação 
da Moda, aderiu à campanha 
tampamania e agora é um dos 
pontos de coletas de tampinhas 
da ação socioambiental em Goi-
ânia. A iniciativa tem como ob-
jetivo retirar do meio ambiente 
as tampas plásticas e reverter 
o valor obtido da venda do 
produto em cadeiras de rodas, 
andadores, muletas e fraldas ge-
riátricas, que depois são doados 
aos necessitados e cadastrados 
nos Clubes de Rotary.

A indústria goiana GSA marcará presen-
ça hoje no segundo dia de shows do 
Festival Villa Mix, com a distribuição de 
40 mil salgadinhos Sanditos (feito de 
milho, assado, livre de transgênicos e 
sem glúten) para o público presente no 
backstage do evento. 

A Creme Mel Sorvetes, patrocina-
dora oficial do Festival Villa Mix 
Goiânia, levou cerca de 400 convi-
dados entre colaboradores, clientes 
e consumidores, para curtirem os 
dois dias de festival, ontem e hoje, 
no Estádio Serra Dourada.

A Monkey Goiânia recebe hoje, 
a partir das 17h, as bandas Alar-
mes (DF), NDK (SP) e invernizzi 
(GO), com produção da tremen-
dão Lab. Para curtir a noite ao 
som dos caras e dançar bastante, 
o público paga R$10. 

A empresária Andréa Aprígio (ao centro) comemorou nova idade 
ao lado do filho Matheus Cachoeira, da nora Alinne Ramos e da 
netinha Elisa, no restaurante Paris 6, na última segunda-feira (24)

A advogada Simone Reginato e a médica dermatologista 
Belinda Roriz foram parabenizar a amiga Andréa Aprígio

O advogado Fabrício Britto e a engenheira civil 
Gabriela Vilela marcaram presença na come-
moração de aniversário de Andréa Aprígio

Marco Antônio Veiga e Thais Rezende com o 
pequeno Enzo também estavam no aniver-
sário que aconteceu no restaurante Paris 6

ZONa FRaNCa



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
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
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------

S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. 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
-------------------------------
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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 + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------

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
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)
-------------------------------

-------------------------------
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.
-------------------------------
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.
-------------------------------
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.
-------------------------------
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
-------------------------------

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

Empregos
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Revelação do basquete, 
Michael Uchendu morre 
após acidente em SP

Uma das principais 
revelações do basque-
te brasileiro nos últimos 
anos, o pivô Michael 
Uchendu, 21, morreu 
neste sábado (29) após 
um acidente de jet ski na 
região da Serra da Canta-
reira, em São Paulo (SP). 
Revelado pelo bauru, o 
jogador foi convocado vá-
rias vezes para a seleção 
brasileira da base. Em ju-
nho do ano passado, ele 
participou da campanha 
vitoriosa do brasil no Sul-
-Americano sub-21.

Natural de São Pau-
lo, Uchendu defendeu 
o bauru basket de 
2014 a 2018. Nesse 
período, ele fez parte 
do elenco campeão do 
NBB Caixa 2016/2017 

e também foi um dos pro-
tagonistas do título do 
Paulista sub-19, em 2016.

O brasileiro se transferiu 
na última temporada para o 
Monbus Obradoiro, equipe 
da segunda divisão da Espa-
nha. Ele estava com amigos 
e passava férias no brasil 
quando sofreu o acidente.

“A Liga Nacional de bas-
quete lamenta profunda-
mente o falecimento deste 
tão jovem talento do bas-
quete brasileiro e deseja 
força a todos os amigos e 
familiares”, afirmou a enti-
dade em nota.

Uchendu, também cha-
mado de “Maikão”, tinha 
2,08m e era conhecido pelo 
seu ótimo porte físico. Ainda 
não há informações sobre 
data e local do enterro.

Claudia Leitte surge 
de biquíni e ostenta 
barrigão de grávida

A cantora Claudia Leit-
te resolveu exibir seu 
barrigão de oito me-

ses, através de fotos publica-
das no instagram. Na ocasião, 
ela surgiu usando um biquíni e 
roupão, na frente do espelho.

“Uma prenha toda sensual 
no espelho, porém, começou 

a chover!”, falou a loira, na le-
genda da publicação. “Nossa, 
seu corpo está maravilhoso. 
Olha o barrigão”, notou uma 
fã. “Maravilhosa e bela”, falou 
uma outra. A cantora está es-
perando por sua terceira filha, 
e já é mãe de Davi e Rafael.

A saber, Leitte, que é 

técnica do the voice Kids, 
resolveu dar uma pausa na 
carreira, para se dedicar 
à maternidade. “Agora só 
tem tour Nova depois que 
belinha nascer. valeu, #thi-
sisMyCarnaval! valeu, @
sanislandweekend”, chegou 
a anunciar, nas redes. Ainda 

neste mês, a mamãe coruja 
mostrou todos os detalhes 
do seu Chá de Bebê.

“Hoje é o dia do #CháDe-
bebê da minha #bela. tô mui-
to feliz!”, disse, na legenda de 
um registro publicado no ins-
tagram, em que surgiu com as 
mãos no barrigão, na ocasião.
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