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Prefeitura em Ação atende 35 
mil moradores de Aparecida
Mais de 35 mil moradores de Aparecida de Goiânia devem ser beneficiados com a primeira edição do Prefeitura em Ação deste ano nos 
setores Morada dos Pássaros, Cidade Vera Cruz, Jardim Itapuã, Mansões Paraíso, American Park, Parque Floresta e Bairro Cardoso. p2
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Prefeitura em Ação beneficiará mais 
de 35 mil moradores de Aparecida

Mais de 35 mil mo-
radores de Apa-
recida de Goiâ-

nia devem ser beneficiados 
com a primeira edição do 
Prefeitura em Ação deste 
ano. Os setores Morada dos 
Pássaros, Cidade Vera Cruz, 
Jardim Itapuã, Mansões 
Paraíso, American Park, 
Parque Floresta e Bairro 
Cardoso recebem a frente 
de serviços a partir desta 
segunda-feira (20/1).

Ao longo de toda semana 
servidores das secretarias de 
Desenvolvimento Urbano, 
Mobilidade, Infraestrutura 
e Saúde irão realizar ações 
como roçagem de lotes bal-
dios, retirada de entulho, 
limpeza de ruas, poda de 

árvores, troca de lâmpadas, 
revitalização da sinalização 
de trânsito, pintura de meio 
fio, operação tapa buraco e 
recapeamento das principais 
vias dos bairros beneficiados 
entre outras ações como o 
combate ao Aedes.

“Essas ações melhoram a 
qualidade de vida das famí-
lias que moram nos bairros 
beneficiados. Os serviços 
de limpeza, manutenção e 
infraestrutura mudam o vi-
sual dos bairros, melhoram 
a mobilidade, a segurança 
e também elevam autoes-
tima da população local”, 
aponta o prefeito Gustavo 
Mendanha sobre o mutirão 
de serviços realizados pela 
Prefeitura de Aparecida.

Arrastão contra 
a dengue 
Todas as residências e es-

tabelecimentos comerciais 
dos bairros que receberão 
os serviços serão visitados 
pelos agentes de endemias 
que farão vistoria na opera-
ção de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti que transmite 
Dengue, Zika Vírus e Chikun-
gunya. A visita também tem 
como objetivo conscientizar 
moradores sobre o risco das 
doenças e dos cuidados que 
cada um deve ter para evitar 
a proliferação do mosquito.

Durante cada edição do 
Prefeitura em Ação, o pre-
feito Gustavo Mendanha vi-
sita os bairros beneficiados, 
conversa com líderes comu-

nitários e moradores para 
entender melhor a realidade 
da região. Segundo ele, essa 
iniciativa aproxima o cidadão 
da administração da cidade.

“Na semana do Prefeitura 
em Ação, nosso gabinete se 
torna itinerante, percorren-
do os bairros que recebem 
os serviços. Assim, consegui-
mos ouvir de perto as reivin-
dicações da população. Essa 
proximidade contribuiu para 
que possamos estabelecer 
prioridades para os bairros”, 
explica o gestor municipal.

 
Atendimentos
Além dos serviços de 

limpeza e infraestrutura, o 
Prefeitura em Ação também 
oferece mais de 120 tipos 

de atendimentos gratuitos 
à população. Nesta edição, 
eles serão disponibilizados 
na sexta-feira (24/1), e no 
sábado (25/1), na escola 
Municipal Ari Caetano loca-
lizada na Avenida B, no Se-
tor Cidade Vera Cruz.

Serão disponibilizados 
exames oftalmológicos, 
emissão de documentos 
como carteira de identida-
de, passaporte e cartão do 
idoso, ultrassonografia para 
gestantes, atendimento 
odontológico, encaminha-
mento ao mercado de tra-
balho através do Sine, do-
ação de mudas, assistência 
jurídica, foto 3×4, orienta-
ções nutricionais, atividades 
culturais e outras.

Enio Medeiros

Venenos de 
vespa e escor-
pião podem 
auxiliar no 
tratamento 
de tuberculose

Pesquisa financiada 
pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico 
(CNPq) e desenvolvida 
pelo Instituto de Patolo-
gia e Medicina Tropical 
da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) poderá 
criar alternativas de tra-
tamento da tuberculose, 
a partir dos venenos do 
escorpião e das vespas. 
O veneno desses insetos 
(artrópodes) contém pe-
dados de proteína, cha-
mados de peptídeos, que 
têm ação antimicrobiana.

Esses peptídeos prote-
gem vespas e escorpiões 
de contágios, porque se 
fixam na parede das bac-
térias e não permitem 
que haja troca de nu-
trientes com o meio ex-
terno e, assim, provocam 
a morte das bactérias. Os 
cientistas da UFG conse-
guiram modificar a pro-
teína, aplicar em testes 
com camundongos para 
verificar o efeito sobre 
diversas doenças. Eles co-
lheram bons resultados 
contra a tuberculose.

“Não tem como a bac-
téria montar um mecanis-
mo de resistência”, assi-
nala Ana Paula Junqueira 
Kipnis, coordenadora do 
projeto e professora do 
Instituto de Patologia e 
Medicina Tropical.

Segundo sua compa-
ração, os outros antibi-
óticos “têm que entrar 
na bactéria, interferir 
com enzimas no meta-
bolismo para conseguir 
matá-la. A bactéria, no 
entanto, cria mecanis-
mos para impedir a ação 
desses fármacos, jogan-
do a droga para fora ou 
produzindo enzimas que 
quebram o remédio.”

A tuberculose é uma 
doença infecciosa, 
transmitida pelo Myco-
bacterium tuberculosis 
ou bacilo de Koch, que 
propaga pelo ar após 
fala, espirro ou tosse 
das pessoas infectadas, 
atingindo principal-
mente os pulmões.

Obras vão ampliar número de vagas na 
educação infantil em Senador Canedo

Estão em andamento as três 
obras de construção de Centro 
Municipal de Educação Infantil 
em Senador Canedo. A edifica-
ção dos Cmeis dos Residenciais 
Santa Edwiges, Aracy Amaral e 
Santa Edwiges seguem dentro 
do cronograma, que disponibi-
lizará mais de 580 vagas no en-
sino infantil municipal.

O projeto das três insti-
tuições de ensino conta com 

estrutura administrativa, salas 
de aulas, pátio coberto, refei-
tório, lavanderia, cozinha in-
dustrial, construção que prevê 
acessibilidade, com dinâmica 
para atender a faixa etária, 
como banheiros e demais 
acabamentos estruturados 
com funcionalidade adequada 
para as crianças; e todos serão 
contemplados com placas para 
produção de energia solar.

Planejamento 
e parceria
As obras são resultado de 

uma parceria entre empre-
sas do ramo de construção 
civil, a administração munici-
pal e o Ministério Público. A 
ação conjunta é resultado da 
assinatura de Termo de Ajus-
tamento de Conduta, que 
beneficia mais de dez bairros 
e centenas de famílias.
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Fila virtual para aposentadoria tem cerca de 1,3 milhão de pedidos
Há cerca de um ano, o mo-

torista de ônibus Bernardo 
Barbosa, de 61 anos, espera 
para ter seu pedido de apo-
sentadoria analisado pelo 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Enquanto aguar-
da na fila virtual, que só tem 
crescido nos últimos meses, 
ele continua trabalhando.

“A paciência acabou. Se 
minha aposentadoria não 
sair logo, vou ser obrigado 
a entrar na Justiça.” “Desde 
que começou essa conversa 
de reforma da Previdência, 
há mais de dois anos, todo 
mundo que estava perto de 
se aposentar correu para 
garantir o benefício. É claro 
que a fila iria aumentar. Só 
o governo não percebeu. 

Estou tentando desde fe-
vereiro do ano passado, já 
tem quase um ano. Depen-
do desse dinheiro. Enquan-
to a minha aposentadoria 
não sair, não posso parar de 
trabalhar”, diz. Afastado do 
emprego desde outubro, An-
dré de Oliveira, de 40 anos, 
aguarda ser chamado para a 
perícia médica.

Já Aline Azevedo, de 29, 
deu viagem perdida: o sis-
tema marcou a perícia em 
duplicidade e ela vai precisar 
voltar no fim do mês para ser 
atendida. Em busca de infor-
mações para a mãe, de 70 
anos, a empregada domés-
tica Elaine Duarte espera na 
fila. “Eles falam que nem pre-
cisa ir na agência e que basta 

tirarmos as dúvidas pelo apli-
cativo, mas a gente não tem 
acesso à internet.”

Casos como os deles têm 
sido cada vez mais frequentes. 
Há uma fila estimada de 1,3 
milhão de pedidos de bene-
fícios, esperando para serem 
processados. De acordo com 
a presidente do Instituto Bra-
sileiro de Direito Previdenciá-
rio (IBDP), Adriane Bramante, 
os sistemas da Previdência 
receberam um volume muito 
superior à média nos últimos 
meses e ainda não foram 
atualizados para receber os 
pedidos de aposentadoria 
feitos após a reforma. A fila 
de processos que se formou 
até agora é apenas dos con-
tribuintes que já tinham di-

reito à aposentadoria ainda 
pelas regras antigas.

“Os sistemas estão inope-
ráveis: tudo o que foi pedido 
até 13 novembro, antes da 
reforma, está sendo anali-
sado com lentidão, pelo vo-
lume alto de pedidos e pela 
falta de pessoal. O que veio 
após a reforma nem pode 
ser analisado, porque não se 
pensou em um período de 
adaptação dos sistemas após 
a mudança”, diz Bramante.

A avaliação entre especia-
listas de direito previdenci-
ário é que o INSS não estava 
preparado para o aumento de 
demanda que ocorreria natu-
ralmente quando a reforma 
da Previdência começou a ser 
discutida, ainda no governo 
Temer, em 2017, e mesmo 
durante a aprovação do texto, 
no fim do ano passado, já no 
governo Bolsonaro.

Força-tarefa
Para tentar zerar a pilha 

de processos, o governo 
anunciou na última semana 
a contratação temporária de 
até 7 mil militares que estão 
na reserva. Eles devem re-
ceber um adicional de 30% 
sobre a remuneração, a ser 
paga pelo INSS. A meta é ze-
rar a fila até setembro. Com 

a força-tarefa composta pe-
los militares, a Secretaria de 
Previdência estima um custo 
extra de R$ 14,5 milhões por 
mês, durante nove meses - 
o que daria um total de R$ 
130,5 milhões. Segundo o 
governo, eles devem exercer 
atividades como organização, 
triagem, emissão de senhas e 
extratos, recepção e digitali-
zação de documentos.

Bramante, do IBDP, lembra 
que a análise de processos de 
aposentadoria e de conces-
são de benefícios é complexa 
e não se pode esperar que os 
militares temporários assu-
mam essa responsabilidade. 
“Mesmo para atividades mais 
simples, de atendimento no 
balcão, é complicado ter pes-
soas sem treinamento. Com 
a reforma da Previdência, 
muitos contribuintes têm ido 
às agências para entender as 
novas regras e precisam de 
orientação especializada.” 
Até a primeira metade do 
ano passado, pouco mais de 
10% dos servidores analisa-
vam os pedidos. O governo 
quer liberar 2,1 mil para re-
forçar as análises.

Funcionário do INSS há 
26 anos, Moacir Lopes, que 
também é diretor da Fenasps 
(federação que representa os 

servidores), lembra que o dé-
ficit estimado no passado era 
de 16 mil servidores e que o 
último concurso foi feito há 
quatro anos. “O INSS entrou 
numa espiral de inoperância 
e agora o governo quer colo-
car militares para executarem 
um trabalho para o qual não 
foram treinados para fazer. 
Por que não contratar servi-
dores aposentados do pró-
prio INSS, de forma emergen-
cial?”, questiona Lopes.

Na última sexta-feira, 17, 
o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) ingressou com pedido 
de medida para suspender o 
recrutamento dos militares, 
argumentando que a medi-
da viola a Constituição, ao 
prever contratação de uma 
carreira específica e sem re-
alização de concurso público.

Segundo a Secretaria de 
Previdência, a seleção dos mi-
litares demanda um decreto 
presidencial e uma portaria 
ministerial e não há previsão 
legal para convocar servido-
res aposentados do próprio 
INSS. A autarquia também 
afirma que os seus sistemas 
começaram a ser atualizados 
em agosto do ano passado e 
que mais da metade deles já 
está atualizada.
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Bolsonaro avalia recriar Ministério 
da Cultura para abrigar Regina Duarte 
Para abrigar a atriz Regi-

na Duarte no governo 
federal, o presidente 

Jair Bolsonaro avalia recriar o 
Ministério da Cultura, segun-
do interlocutores do Planalto. 
A leitura do governo é que o 
nome da atriz é muito reco-
nhecido para um status de 
secretaria, que era comanda-
da até anteontem pelo dra-
maturgo Roberto Alvim. Ele 
foi demitido do cargo após 
protagonizar um vídeo com 
referências ao nazismo.

Bolsonaro e Regina Duarte 
devem se encontrar amanhã, 
20, no Rio de Janeiro. O pre-
sidente já tinha agendas mar-
cadas na capital fluminense - 
às 10h, ele se encontra com o 
prefeito Marcelo Crivella. Se-
gundo uma fonte que acom-
panha as discussões para 
sucessão no comando da 
Cultura, Bolsonaro e a atriz 
combinaram um encontro 
pois querem uma “conversa 
olho no olho”. A interlocuto-
res, o presidente disse que 
a atriz pretende entender o 
que Bolsonaro espera dela, 
caso aceite o cargo.

Bolsonaro considera que 
Regina foi “humilde” ao afirmar 

que não está preparada para 
comandar a cultura no governo 
federal. Ele comparou a frase 
da atriz com as próprias falas, 
pois já disse não ser o melhor 
nome a presidente, segundo a 
mesma fonte. Para Bolsonaro, 
não é um problema que Regina 
já tenha feito críticas ao gover-
no, uma vez que todos teriam o 
direito a divergir. A recriação do 

Ministério da Cultura pode 
ser feita por meio de Medida 
Provisória (MP), que passa a 
valer quando é publicada no 
Diário Oficial, mas precisa de 
aval do Congresso Nacional 
para seguir em vigor.

Em 2019, os deputados 
rejeitaram uma emenda 
para recriar este ministério, 
apresentada sobre a MP que 

estruturou a administração 
do governo Bolsonaro, re-
baixando o status da pasta 
de Cultura. O Estado apurou 
que ainda está indefinido se 
apadrinhados de Alvim serão 
mantidos. Sérgio Camargo, 
que disse existir um “racismo 
nutella” no Brasil e teve no-
meação à Fundação Palmares 
suspensa pela Justiça, é um 

destes nomes trazidos pelo 
dramaturgo a Brasília.

Atualmente, a Secretaria 
de Cultura está vinculada ao 
Ministério de Turismo, co-
mandado por Marcelo Álvaro 
Antônio, suspeito de desviar 
dinheiro de verba partidária 
nas eleições de 2018. Se a 
pasta permanecer com esse 
status, Regina será subordi-

nada diretamente a ele.

‘Plano B’
Caso Regina não aceite 

o convite, uma das opções 
cotadas é o ator Carlos Ve-
reza. Procurada, a assesso-
ria de Regina afirmou que 
ela não pode se manifestar 
até amanhã. Ontem, 18, 
a reunião do Aliança pelo 
Brasil, partido que Bolsona-
ro pretende criar, foi encer-
rada com uma oração feita 
pela pastora Rosa Martins. 
Para o momento religioso, 
o pastor Laurindo Shalon, 
coordenador da Associação 
Internacional Cristã Amigos 
Brasil-Israel (Haverimbril), 
foi chamado para se posicio-
nar ao lado do presidente.

“O presidente é uma pes-
soa sábia. Foi sensível ao an-
seio da sociedade como um 
todo. Demonstrou o amor 
que ele tem para com Israel, 
para com a comunidade judai-
ca brasileira. Quando alguém 
se manifestou daquela forma, 
trouxe a memória da carnifici-
na, do holocausto”, comentou 
o pastor, em entrevista. A co-
munidade judaica pressionou 
pela demissão de Alvim.
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Vingadores: Ultimato vence 
novo prêmio para a Marvel

Vingadores: Ultimato, da 
Marvel, conquistou um prê-
mio no Screen Actors Guild 
2020, neste domingo (19). 
A produção da Marvel, que 
recebeu uma indicação ao 
Oscar de Melhores Efeitos 
Visuais, venceu como Me-
lhor Trabalho de Dublês.

Nessa categoria, Vin-
gadores: Ultimato su-
perou Ford vs Ferrari, 
Coringa, O Irlandês e Era 

Uma Vez em Hollywood.

Outros vencedores
Essa categoria do Screen 

Actors Guild foi criada em 
2007, e também premiou 
longas famosos como Bat-
man: O Cavaleiro das Trevas, 
Star Trek e Mulher-Maravi-
lha, entre outros tantos.

Vingadores: Ultimato, da 
Marvel, está atualmente dis-
ponível em DVD e Blu-ray.

Bloco ‘Não é Não’ 
abre concurso de 
marchinhas em Goiânia
O bloco ‘Não é Não’ 

abre concurso para 
letristas e sambis-

tas de Goiânia, para criarem 
a marchinha tema do carna-
val 2020 do grupo. A vence-
dora será escolhida no dia 
14 de fevereiro, às 20h, na 
Casa de Vidro, no Setor Les-
te Universitário, e o compo-
sitor ou a compositora terá 
seu reconhecimento com o 
Troféu Samba da Igualdade 
de Gênero 2020. As inscri-
ções devem ser enviadas 
para o email naoenaooblo-
co@gmail.com, até a véspe-
ra do dia do concurso. 

A comissão julgadora 
das marchinhas será apre-
sentada ao público em 
breve e todas as novidades 
podem ser acompanhadas 
pelo Instagram do bloco. 
A única regra do concurso 
para a composição ser acei-
ta é que ela deverá estar 
de acordo com os valores 
defendidos pelo bloco, que 
estão em seu manifesto.

O bloco ‘Não é Não’ foi 
idealizado por feministas e 
ativistas de direitos huma-
nos e tem como objetivo 
mobilizar carnavalescas e 

carnavalescos para a defesa 
do respeito ao corpo femini-
no no momento da folia.

Serviço: Concurso de 
Marchinha Carnaval Goiâ-

nia 2020 - Bloco Não é Não; 
Data: 14 de fevereiro; Hora: 
20h; Local: Casa de Vidro - 
1ª Avenida, n. 974, Setor 
Leste Universitário.
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Revista

Sorriso

Cinema

A todo 
vapor

Chef

Mentoria Beleza Beleza 2
O Grupo Mega Moda, formado 
pelos shoppings atacadistas Mega 
Moda Shopping, Mega Moda 
Park e Mini Moda, localizados na 
região da 44, em Goiânia, lança 
amanhã, às 17h, na Praça de 
Eventos do mega Moda Park, a 
Revista Moda Atacado, com seu 
novo layout em evento fechado 
para lojistas. 

O médico odonto Rodrigo Del Fiaco 
fará no sábado (25), a partir das 9h, 
no Instituto Del Fiaco, um café da 
manhã com clareamento dental, 
somente para convidados. O objetivo 
do encontro é esclarecer os benefícios 
de um bom clareamento com saúde e 
cuidados para não causar desconforto. 
Informações: (62) 99827-0077.

A 13ª Mostra “O Amor, a Morte e 
as Paixões”, vai acontecer de 12 a 
26 de fevereiro deste ano, no Cine-
ma Lumière do Banana Shopping. 
Serão exibidos títulos renomados 
do cinema estrangeiro, com 
curadoria de Lisandro Nogueira, 
professor de Cinema da Universida-
de Federal de Goiás. 

Os cofundadores da Desenrola, 
Daniel Guerbatin, Guilherme Blumer 
e Eduardo Shuldiener estão com o 
pé no acelerador para expansão e 
inovação da empresa pelo país. A 
primeira plataforma digital de aluguel 
de imóveis comerciais e residenciais 
lançada em Goiânia acaba de chegar 
a Cuiabá (MT) e tem mais uma opera-
ção prevista para o primeiro semestre 
deste ano. E também sai na frente no 
país ao oferecer o serviço de busca 
por voz na capital goiana.

A chef Otávia Cabral é a indicada 
para a competição realizada 
em Março em Teresina, Piauí, 
chamado de Prêmio Nacional 
Dólmã. Ela representa o Distrito 
Federal após ter conquistado, 
em dezembro de 2019 o Enchefs 
(evento realizado em diversas 
cidades do País para valorizar as 
respectivas gastronomias locais). 

Até dia 9 de fevereiro a 
criançada pode participar do 
evento de férias Cidade Colorir 
Turma Da Mônica, na Praça de 
Eventos, no Goiânia Shopping.

Um post do diretor do BBB, 
o Boninho, revela entrada de 
mais participantes na edição 
do Big Brother Brasil 20, que 
estreia amanhã, na Globo.

O filme de animação “Um 
Espião Animal” estreia nesta 
quinta-feira, dia 23 de janeiro, 
nos cinemas da cidade.

“Uma trajetória de empreende-
dorismo” é o tema da mentoria 
promovida pelo LIDE Futuro, 
amanhã, na Nexgen Capital. O 
empresário do Grupo Caramuru 
Alimentos, Alberto Borges, é o 
convidado para o evento que 
abrirá a programação de 2020.

Pedro Ariel Santana, diretor de 
Relacionamento e Conteúdo da 
CASACOR, assina A Grande Be-
leza 3, a quarta edição da série 
de photobooks com lançamen-
to no Flamboyant Shopping, 
amanhã, às 19h. 

Na ocasião, as franqueadas da 
CASACOR Goiás, Eliane Martins e 
Sheila de Podestá, também vão 
divulgar o tema da mostra 2020, 
que esse ano será sediada no 
Flamboyant, onde antes funciona-
va a Tend Tudo.

A designer Eleonora Hsiung (direita) e a empresária Julliana Araújo (es-
querda) receberam Pedro Dallecio e Vanessa Dallecio durante o Jantar de 
Ouro, no decorado do Reserva Newest, no Setor Oeste. Na ocasião foi lan-
çada Galaxy Lady, a primeira coleção em ouro do Eleonora Hsiung Ateliê.

Denis Nazario, Reuder Moreira e Renato Mex realizaram soft open, 
apenas para convidados, da nova balada da capital, o Anexo Lounge

A jornalista e designer de interiores 
Ráisa Guerra ganhou o prêmio 
Microinfluenciadores Digitais como destaque 
na categoria Decoração, em São Paulo.

Diego Velasco Azevedo ganhou 
afagos da amiga Larissa Trentin 
durante comemoração de seu 
aniversário no Charlotte Cozinha e Bar

ZONA FRANCA



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 
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 
+ 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:3213-848
-------------------------------
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 dyna-
mi800,00 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

Veículos
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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 
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
-------------------------------
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 
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
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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
-------------------------------
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 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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. 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, 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. 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
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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
-------------------------------
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,coz
inha,sala,varanda,barrac
ão com 2/4, sala e cozi-
nha com entraiada,portão 
eletrô nico,e cerca elé-
trica. tratar (62) 8130-
4240/9490-2310 What-
sapp 8487-3063 Cre ci 
22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil

ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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 ). 

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 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 
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
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