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Petrobras reduz preço 
da gasolina e diesel 
A Petrobras confirmou, há pouco, redução de 3% no preço do diesel e da gasolina para as refinarias. A medida entra em vigor hoje. O último 
reajuste anunciado pela companhia para a gasolina foi em 1º de dezembro do ano passado e, para o diesel, no dia 21 daquele mês. p3

‘Horta Escolar’ 
incrementa 
merenda de 

alunos de 
Goiânia p2

Protestos no 
Irã entram no 
terceiro dia p3

Como está 
a sua saúde 
mental? p2

Cantor Victor Chaves é condenado 
por agredir esposa em Belo Horizonte 
O cantor que formava dupla com Léo, foi condenado em primeira instância 
por agredir a ex-mulher, a empresária Poliana Bagatini, em Belo Horizonte. p4
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Janeiro Branco: como 
está a sua saúde mental?

O primeiro mês do 
ano é, para a grande 
maioria, o momento 

de traçar metas e iniciar os 
compromissos que vão se 
desenrolar ao longo do ano. 
É nesse momento de muita 
emoção, reflexão, mudança 
e expectativa que o Janeiro 
Branco convida todos a cui-
darem da saúde mental e re-
pensar sobre suas vidas.

Psicólogo e coordena-
dor da Clínica de Psicologia 

do Grupo América que faz 
parte do Sistema Hapvida, 
Fábio Pereira Alves ressalta 
a importância das pessoas 
e instituições trabalharem 
para garantir a própria saú-
de mental e emocional, as-
sim como dos que estão no 
convívio pessoal e profissio-
nal.  “É preciso que todos 
pensem e reflitam sobre 
suas ações, se conheçam, 
planejem e trabalhem no 
combate ao adoecimento 

emocional” destaca Fábio.
A Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) re-
alizou estudo de 2016 a 2018 
e identificou que o número 
de atendimentos referentes 
à saúde mental realizados 
pelos planos de saúde tem 
crescido muito. As consultas 
médicas cresceram apenas 
0,5%, as psiquiátricas 19,5% 
e as sessões de psicologia 
aumentaram 35,6%.

“Isso nos leva a crer que 

as pessoas estão buscando 
alternativas de prevenção 
e tratamento, consequen-
temente a uma ampliação 
na qualidade de vida dessas 
famílias. Essas estão sendo 
afetadas cotidianamente 
com o aumento de casos 
de suicídio, ansiedade e 
depressão”, contextualiza 
Fábio. No Plano América do 
Sistema Hapvida comprova-
-se esse dado em que 80% 
das pessoas que procuram o 

serviço de psicologia sofrem 
com os transtornos de de-
pressão e ansiedade.

“Aproveite este momento 
de reflexão do Janeiro Bran-
co para se autoconhecer e 
construir uma nova história 
nesse 2020. Cuide de você 
e do próximo. Cuide da sua 
saúde mental e emocional 
e de todos que estão a sua 
volta. Evite o estresse e este-
ja com as pessoas que ama”, 
concliu o especialista.
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CityBus 2.0 
abre 40 
vagas para 
motoristas 
em Goiânia 

A HP Transportes está 
com 40 vagas abertas 
para motoristas categoria 
D ou E, para condução do 
CityBus 2.0. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 
17 de janeiro, de segunda 
a sexta-feira, às 8h30, na 
sede da empresa.

A jornada é de 44 
horas semanais e remu-
neração total pode che-
gar a R$2.266,51, sendo 
R$1.247,28 de salário, 
vale alimentação de R$ 
719,23 e bonificação va-
riável de até R$ 300 re-
ferente à avaliação do 
serviço, plano de saúde e 
passe livre.

Entre os pré-requisi-
tos, é desejável que os 
candidatos tenham curso 
de condutores de veícu-
los de transporte coletivo 
de passageiros, experi-
ência como motorista de 
veículos pesados (ônibus, 
caminhão ou miniôni-
bus), ter habilidades com 
dispositivos mobile (ce-
lular e tablet) e, de pre-
ferência, ensino médio 
completo.

Os interessados de-
vem portar documen-
tos pessoais (RG, CNH 
e carteira de trabalho), 
juntamente à cópia do 
certificado do curso de 
condutores de veículo 
de transporte coletivo 
de passageiros. As vagas 
também estão disponí-
veis para Pessoas com 
deficiência (PCDs). 

 
Serviço
HP Transportes con-

trata motoristas; Data: de 
13/01 a 17/01; Horário: 
às 8h30; Local: HP Trans-
portes - Av. Alpes, nº 450, 
setor União, Goiânia

‘Horta Escolar’ incrementa merenda 
de alunos da rede municipal em Goiânia 

Em 2019, cerca de 266 ins-
tituições foram atendidas pelo 
Projeto Horta Escolar, da Secre-
taria Municipal de Educação 
e Esporte (SME) de Goiânia. A 
ação, que começou no dia 18 
de fevereiro, estimula a cons-
ciência ambiental, sustentabi-
lidade, alimentação saudável 
e incrementa a merenda dos 
alunos de escolas e unidades 
de Educação Infantil da Capital.

 A equipe que desenvolve 
as ações é composta por 11 
servidores da SME, que, por 
meio de um trabalho em equi-

pe, realizaram ao longo do ano 
207 oficinas e 825 visitas de 
acompanhamento, totalizando 
1.032 visitas. O projeto tam-
bém distribuiu 121 mil mudas 
e 46 toneladas de esterco às 
escolas e centros municipais 
de Educação Infantil (Cmei).

 Oficinas, visitas para acom-
panhamento e implantação das 
hortas estão entre as atividades 
desenvolvidas. Outra ação inclui 
a distribuição de sementes, in-
sumos, mudas e esterco para a 
população, durante os mutirões 
da Prefeitura, e para as unidades 

que procuram os técnicos do 
projeto, na Gerência do Progra-
ma de Alimentação Educacional.

Desde 2006, Nestor Valver-
de atua como apoio técnico 
e um dos coordenadores do 
projeto. Junto a uma equipe de 
profissionais dedicados, se or-
gulha dos resultados.“Vemos a 
resposta de nossas ações na sa-
tisfação das crianças em apren-
der, entender desde o plantio 
até a colheita, já com as plantas 
crescidas. Então, é gratificante 
acompanhar esse processo da 
terra até o prato”, comenta.
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Protestos no Irã entram no terceiro dia e desafiam o regime dos aiatolás
Os protestos no Irã chega-

ram ao seu terceiro dia con-
secutivo nesta segunda-feira, 
13, após o governo do país ter 
admitido que foi o responsável 
pelo “erro humano” que derru-
bou um Boeing 737 ucraniano 
com 176 pessoas a bordo. Nas 
manifestações, que se alastra-
ram por outras cidades ao lon-
go fim de semana, é possível 
ouvir manifestantes pedindo 
morte aos mulás e aos aiatolás, 
enquanto a polícia reage com 
munição real e bombas de gás. 

Vídeos dos protestos da noite 
de domingo mostram manifes-
tantes fugindo das bombas de gás 
e, em um dos casos, uma mulher 
é filmada com um sangramento 
na perna. De acordo com os pre-
sentes, o ferimento foi causado 

pela munição de um policial. 
“Esse é o sangue do nosso 

povo?”, questionou um ma-
nifestante, enquanto filmava 
uma poça de sangue nas ruas 
do Teerã. Em outros registros 
publicados nas redes sociais, 
e que não puderam ser verifi-
cados imediatamente, sons de 
disparos podem ser ouvidos 
em protestos na praça Azadi, na 
capital, e na cidade de Shiraz.

Um dos principais locais de 
protesto nesse domingo foi o 
entorno da Universidade de 
Tecnologia de Sharif, no Teerã, 
onde as pessoas se reuniram 
para uma vigília em homena-
gem às vítimas do Boeing 737. 
De acordo com a universidade, 
ao menos 13 estudantes e ex-
-alunos foram mortos quando 

o avião foi abatido pelo gover-
no iraniano na última quarta. 

Em um comunicado oficial 
veiculado na TV iraniana, o 
chefe da polícia do Teerã Hos-
sein Rahimi negou que oficiais 
tenham feito disparos contra 
manifestantes e disse que eles 
estão sob a ordem de agirem 
com moderação. 

“A polícia tratou as pessoas 
que se reuniram com paciência 
e tolerância”, disse Rahimi, de 
acordo com a Associated Press. 
“A polícia não atirou nas aglo-
merações uma vez que agir com 
mente aberta tem sido uma or-
dem às forças da capital.”

Moradores têm reportado 
uma presença massiva de agen-
tes de segurança no centro do 
Teerã, durante a manhã desta 

segunda, incluindo policiais e 
oficiais não-uniformizados. Em 
um dos vídeos, é possível ver 
policiais de choque aglomera-
dos próximo à praça Vali-e Asr.

“Os trechos da rua Enghelab à 
praça Azadi estão repletos de ofi-
ciais de segurança,” disse  Sahar, 
32, residente do Teerã. Assim 
como outros iranianos entre-
vistados para esta reportagem, 
ela se recusou a dizer seu nome 
completo com medo de ser reta-
liada pelo governo iraniano.

Em novembro, agentes de 
segurança do Irã reprimiram 
brutalmente protestos e ma-
taram ao menos 200 manifes-
tantes que reivindicavam a ces-
são de cortes nos subsídios de 
combustível no país. O governo 

de Donald Trump, por sua vez, 
estimou um número maior de 
mortos naquele período, che-
gando a 1.500 pessoas mortas 
por agentes de segurança.

Os oficiais da polícia “come-
çaram a arrastar as pessoas. 
Eles pegaram um número de 
manifestantes e os colocaram 
em jaulas nas viaturas”, disse a 
arquiteta Soudabeh, de 35 anos. 
“Em determinado ponto, os ma-
nifestantes conseguiram libertar 
um dos homens que estava pre-
so. Eu vi o rosto dele e estava co-
berto de sangue - a família dele o 
levou embora”, completou. 

Outro vídeo filmado na 
mesma Universidade durante 
esta segunda mostrou estudan-
tes novamente bradando gritos 

de protesto contra o governo: 
“Eles mataram nossas elites e 
as substituíram por um gover-
no liderado pelo clero”. 

A fúria contra o governo 
do Irã marcou uma reviravolta 
inesperada para os líderes no 
Teerã, depois que centenas de 
milhares de cidadãos irania-
nos foram às ruas lamentar o 
assassinato do general Qas-
sim Suleimani. 

Policiais e a mídia estatal 
pediram desculpas após terem 
falhado na divulgação da que-
da. O sistema de defesa do Irã 
também foi colocado em alto 
alerta, com a expectativa de 
um novo ataque dos Estados 
Unidos, de acordo com os ofi-
ciais de segurança do país.
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Petrobras reduz preço da 
gasolina e diesel nas refinarias
A Petrobras confirmou, 

há pouco, redução de 
3% no preço do diesel 

e da gasolina para as refina-
rias. A medida entra em vigor 
nesta terça-feira (14/1). O úl-
timo reajuste anunciado pela 
companhia para a gasolina foi 
em 1º de dezembro do ano 
passado e, para o diesel, no 
dia 21 daquele mês.

A medida não surpreen-
deu o mercado, disse hoje 
(13), à Agência Brasil, o presi-
dente da Federação Nacional 
do Comércio de Combustíveis 
e de Lubrificantes (Fecombus-
tíveis), Paulo Miranda Soares.

Soares lembrou que, 
quando começou a tensão 
entre Irã e Estados Unidos, 
o preço do barril de petróleo 
no mercado internacional 
subiu de US$ 64 para US$ 
70. Como o preço já voltou 
ao patamar anterior, Soa-
res disse que a tendência é 
de queda do preço dos dois 
combustíveis no mercado 
interno brasileiro. “É absolu-
tamente normal e esperada 
essa atitude da Petrobras.”

O presidente da Fecom-
bustíveis ressaltou, porém, 

que, para o consumidor, a 
redução do preço deve de-
morar algum tempo, porque 

as distribuidoras têm que ge-
rir o estoque, estimado en-
tre 15 milhões e 20 milhões 

de litros. “Só baixa o preço 
quando ela [distribuidora] 
vender o estoque que com-

prou mais caro”. Para chegar 
à bomba, deve demorar 15 
dias, “porque a concorrên-

cia é muito grande no setor 
de revenda”, disse Soares. 
(Agência Brasil)

 Fernando Frazão
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

De olho

Livros

Turnê

Sorteio

Desintoxicação

Sertanejos Brilho Hospedagem
Rumores tomam conta do mundo 
midiático nestes últimos dias em 
Goiânia. É que não se fala em outra 
coisa. O assunto é Big Brother Brasil. 
Tudo indica que a digital influencer 
Rafaella Kalimann poderá ser uma 
das confinadas da nova edição do 
programa. Em um post no Insta-
gram, ela deu a entender que vai 
dar uma sumida por um tempo.

O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado de Cultura, 
iniciou a doação de cinco mil livros às 
142 bibliotecas municipais cadastra-
das no SEBP-GO. Os municípios de 
Jussara, Pires do Rio, Ipameri, Bela 
Vista de Goiás, Silvânia, Santa Cruz de 
Goiás, Alexânia, Corumbá de Goiás e 
Pirenópolis já receberam os kits.

Na última segunda-feira (6), o cantor 
e compositor goiano Pedro Scalon 
embarcou para a Europa, onde dará 
início a sua turnê internacional. Pedro 
se apresenta no bairro Montmartre em 
Paris/França.. Outro local que ele estará 
é na cidade de Bruxelas, que é a capital 
da Bélgica. E por último chega a Lisboa 
em Portugal para finalizar a turnê.

O Goiânia Shopping é um dos 
cinco shoppings selecionados no 
Brasil pela Sony Pictures para rea-
lizar a promoção do filme Juman-
ji: Próxima Fase. Até o dia 19 de 
janeiro, a cada ingresso adquirido 
para assistir à superprodução, o 
cliente tem direito a um cupom 
para participar do sorteio de uma 
viagem para a Ilha da Madeira 
(Portugal). O sorteado vai em-
barcar numa aventura completa 
inspirada no filme, com direito 
a acompanhante, passagens, 
hospedagem, passeios e alimen-
tação. O sorteio será realizado no 
dia 20 de janeiro.  

A terapeuta Ana Gabriela Barros 
promove até dia 17 de janeiro, a 
semana da desintoxicação. De forma 
gratuita, a profissional dará dicas de 
alimentação desintoxicante, após as 
festas de fim de ano, através de lives 
no Instagram, realizadas sempre às 
20h. As inscrições podem ser feitas 
através do perfil na rede social do 
Centro Quântico (@centro.quantico).

O Boticário criou Floratta Love 
Flower, fragrância frutal com 
nuances amadeiradas combi-
nadas com a Butterfly Flower, 
flor conhecida no Caribe como 
símbolo de romantismo.

A principal feira de livros do Brasil, 
Book Lovers Kids, está de volta ao 
Flamboyant Shopping  entre os 
dias 2 e 31 de janeiro de 2020. 

A Villa Kidz do Flamboyant realiza 
até o dia 31 de janeiro a Colônia de 
Férias da Villa com uma programa-
ção especial para a criançada.

A dupla goiana Hugo e Guilherme, 
conhecida nacionalmente pelos 
hits ‘Conveniência’ e ‘Namorada 
Reserva’, volta a capital no dia 19 
de abril para realizar a segunda 
edição no NO PELO 360, evento 
que tem a cara dos sertanejos. 

A loja Wanessa Lopez Closet, 
localizada na Rua T-3 em frente 
ao Parque Vaca Brava, entrou 
em liquidação com a linha Shine 
(Brilho) e segue até o próximo dia 
20 de janeiro com descontos de 
50% para pagamentos à vista.

Para atender os atacadistas que 
chegam a Goiânia em busca de mais 
estoques para as vendas do alto 
verão, o Hotel Go Inn, localizado na 
Região da 44, oferecerá descontos de 
até 20% nas hospedagens em quartos 
Single e Duplo até fevereiro de 2020. 

O Mc MM, do hit ‘Só Quer Vrau’, gravou sua participação 
no clipe da música ‘Vibezinha Solteirô’, de Allana Macedo, que 
aconteceu numa mansão em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. 
O filme conta ainda com a participação de David Brazil (direita)

Os contadores Ana Rosa (Rio Verde), Antonio Humberto, Sucena 
Hummel e Márcio Costa foram nomeados, na última segunda-feira (6), 
durante a posse dos novos conselheiros para o quadriênio 2020-2023 
do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Também foi definida 
a nova diretoria do CRCGO para o biênio 2020-2021, que tem como 
presidente reeleito o contador Rangel Francisco Pinto.

A cirurgiã-
-dentista Kamilla 
Malaquias curtiu 
a virada do ano 
e mini-férias em 
Arraial d’Ajuda 
e Trancoso, na 
Bahia. Ao lado 
de amigos, ela 
aproveitou os 
dias de des-
canso para 
conhecer as 
praias do litoral 
sul baiano.

A dentista Paula 
de Carvalho 
Cardoso (direita) 
recebeu em seu 
consultório, a 
amiga e escritora 
Shirley Brandão. 
Na ocasião, Pau-
la, que também 
é escritora, foi 
presenteada com 
o livro de Shirley, 
“O Caminho de 
Shanti, o perdão 
muda tudo”.

ZONA FRANCA

Cantor Victor Chaves 
é condenado por agredir 
esposa em Belo Horizonte 

O cantor Victor Chaves, 
que formava dupla com 
Léo, foi condenado em pri-
meira instância por agredir 
a ex-mulher, a empresária 
Poliana Bagatini, em Belo 
Horizonte. De acordo com 
o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), o 
cantor, que deve cumprir 
pena de 18 dias de prisão 
em regime aberto, recor-
reu da decisão na última 
quinta-feira (9/1). 

Victor Chaves também 
foi condenado a pagar R$ 
20 mil à vítima, como in-
denização em decorrência 
dos danos morais causa-
dos, além de ter que arcar 

com os custos processuais.
O Portal R7 divulgou nesta 

segunda-feira (13/1) o vídeo 
que mostra a briga no elevador 
entre o cantor e sua ex-mulher. 
Victor foi indiciado por vias de 
fato, uma contravenção penal 
contra a mulher. Na época, Po-
liana Bagatini estava grávida do 
segundo filho do casal.

Poliana Bagatini declarou 
no boletim de ocorrência 
que agredida pelo marido 
por motivos fúteis, que foi 
jogada no chão e que rece-
beu vários chutes. Em fe-
vereiro do ano passado, o 
cantor fez uma sátira sobre 
acusação, em um vídeo pu-
blicado na internet.

‘Coringa’ 
lidera 
indicações 
para o Oscar
O Oscar divulgou nesta 

segunda-feira (13/1), 
os indicados para a 

cerimônia de 2020, que ocor-
re no próximo dia 9 de feve-
reiro. Coringa lidera a lista, 
com 11 indicações. Confira:

Melhor filme: Ford vs. 
Ferrari; O Irlandês; Jojo Ra-
bbit; Coringa; Adoráveis Mu-
lheres; História de um Casa-
mento; 1917; Era Uma Vez...
Em Hollywood; Parasita.

Melhor Ator: Antonio 
Banderas, Dor e Glória; Leo-
ardo DiCaprio, Era Uma Vez 
em... Hollywood; Adam Dri-
ver, História de um Casamen-
to; Joaquin Phoenix, Coringa; 
Jonathan Price, Dois Papas.

Melhor Atriz: Cythia 
Erivo, Harriet; Scarlett Jo-
hansson, História de um 
Casamento; Saoirse Ronan, 
Adoráveis Mulheres; Charli-
ze Theron, O Escândalo; Re-
née Zellweger, Judy.

Melhor Ator Coadjuvante
Brad Pitt, Era Uma Vez...Em 

Hollywood; Al Pacino, O Irlandês; 
Joe Pesci, O Irlandês; Anthony 
Hopkins, Dois Papas; Tom Hanks, 
Um Lindo Dia na Vizinhança.

Melhor Atriz Coadjuvante: 
Laura Dern, História de um Ca-
samento; Kathy Bates, O Caso 
Richard Jewell; Scarlett Jo-
hansson, Jojo Rabbit; Floren-
ce Pugh, Adoráveis Mulheres; 
Margot Robbie, O Escândalo.

Melhor Direção: Martin 
Scorsese, O Irlandês; Todd 
Phillips, Coringa; Sam Men-
des, 1917; Quentin Tarantino, 
Era Uma Vez em... Hollywood; 
Bong Joon Ho, Parasita.

Melhor Roteiro Adapta-
do: O Irlandês; Jojo Rabbit; 
Coringa; Adoráveis Mulhe-
res; Dois Papas.

Melhor Roteiro Origi-
nal: Entre Facas e Segredos; 
História de um Casamento; 
1917; Era Uma Vez em... 
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Hollywood; Parasita.
Melhor Fotografia: 1917; 

Era Uma Vez Em Hollywood; 
Coringa; O Irlandês; O Farol.

Melhor Figurino: Arian-
ne Phillips, Era Uma Vez...
Em Hollywood; Jacqueline 
Durran, Adoráveis Mulhe-
res; Mark Bridges, Coringa; 
Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit; 
Sandy Powell e Christopher 
Peterson, O Irlandês.

Melhor Edição: Ford vs 
Ferrari; O Irlandês; JoJo Rab-
bit; Coringa; Parasita.

Melhor Trilha Original: 
Thomas Newman, 1917; 
Hildur Guðnadóttir, Coringa; 
Alexandre Desplat, Adorá-
veis Mulheres; Randy New-
man, História de um Casa-
mento; John Williams, Star 
Wars: A Ascensão Skywalker.

Melhor Filme Interna-
cional: Corpus Christi; Ho-
neyland; Os Miseráveis; Dor 
e Glória; Parasita.

Melhor Documentário: 
American Factory; Learning 
to Skateboard In a Warzone 
(If You’re A Girl); The Cave; 
Democracia em Vertigem; 
For Sama; Honeyland.

Melhor Canção Original: 
Toy Story 4, I Can’t Let You 

Throw Yourself Away; Rocket-
man, Im Gonna Love Me Again; 
Breakthrough, Im Standing 
With You; Frozen II, Into the 
Unknown; Harriet, Stand Up.

Melhor Cabelo e Maquia-
gem: O Escândalo; Malévola: A 
Dona do Mal; Coringa; Judy; 1917.

Melhores Efeitos Visuais: 
Vingadores: Ultimato; O Ir-
landês; Star Wars: A Ascensão 
Skywalker; O Rei Leão; 1917.

Melhor Design de Produção: 
1917; Era Uma Vez Em Hollywood; 
O Irlandês; Jojo Rabbit; Parasite.

Melhor Animação: Como 
Treinar o Seu Dragão 3; I 
Lost My Body; Klaus; Link 
Perdido; Toy Story 4.

Melhor Curta-Metragem: 
Brotherhood; Nefta Football 
Club; The Neighbors Win-
dow; Saria; A Sister.

Melhor Curta de Animação:  
Dcera (Daughter); Hair Love; Ki-
tbull; Memorable; Sister.

Melhor Edição de Som: 
Ford vs Ferrari; Coringa; 
1917; Era Uma Vez? em 
Hollywood; Star Wars: A As-
censão Skywalker.

Melhor Mixagem de 
Som: Ad Astra; Ford vs Fer-
rari; Coringa; 1917; Era Uma 
Vez... Em Hollywood.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zetec apenas R$5.800,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
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 
-------------------------------
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 
au20mil 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

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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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 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
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
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

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, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem 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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenqualquer oferta do 
mercado! 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

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
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 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR 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.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
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 
3637-7281
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 14 de Janeiro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 


