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O surto do novo coronavírus na delegação piorou o que já era ruim para a Venezuela. De seis jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 
a Venezuela obteve apenas uma vitória, com um empate e quatro derrotas. Com quatro pontos, está em penúltimo lugar na competição.

DIÁRIO DO ESTADO
Brasil estreia na Copa América com vitória 
sobre Venezuela desfalcada pela Covid-19

Gás de cozinha 
já subiu quase 
cinco vezes mais 
que a inflação   p2 p3

Caiado diz a CPI que Estado fez aler-
tas sobre o uso do kit Covid-19
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em resposta à CPI da Covid-19, disse 
que a Secretaria de Saúde de Goiás (SES) não incentivou o uso de medica-
mentos sem comprovação científica e fez alertas sobre o uso do kit Covid.
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 O tratamento contra o desenvolvimento do Alzheimer ganhou reforço, neste 
mês, com a aprovação experimental do medicamento aducanumab. A autori-
zação foi feita pelo Food and Drug Administration (FDA) – agência reguladora 
dos EUA que desde 2003 não aprovava medicação nenhuma para a doença.  

Alzheimer: cientistas 
desenvolvem nova droga 
sintética contra a doença  p2
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O tratamento contra o 
desenvolvimento do 
Alzheimer ganhou 

reforço, neste mês, com a 
aprovação experimental do 
medicamento aducanumab. 
A autorização foi feita pelo 
Food and Drug Administra-
tion (FDA) – agência regula-
dora dos EUA equivalente à 
Anvisa, no Brasil, que desde 
2003 não aprovava medica-
ção nenhuma para a doença.  

Mas você sabe como age 
essa doença? Quem convi-
ve com pessoas em estágios 
mais avançados do Alzheimer, 
conta que a sensação é de 
estar perdendo aos poucos o 
indivíduo. “Percebo como se a 
minha mãe está nos deixando 
a cada dia”, relata a jornalista 
Edna Gomes, ao narrar a ação 
do Alzheimer na saúde men-
tal da sua mãe de 83 anos. De 
acordo com a ciência, a doen-
ça tem evolução lenta, come-
ça com perda de memória e 
termina com danos cerebrais 
graves no paciente.

Até o momento, a litera-
tura médica não descobriu o 
que realmente causa o Alzhei-
mer. Apenas são indicadas 
medidas consideradas pre-
ventivas para retardá-la, mas 
não há como evitá-la, segun-
do a neurologista Jerusa Smid, 

que coordena o Departamen-
to Científico de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimen-
to da Academia Brasileira de 
Neurologia (ABN).

Uma pesquisa publicada 
na renomada revista cientifi-
ca “The Lancet”, no ano pas-
sado, apontou que há mais 
incidência de casos de de-
mência, incluindo Alzheimer, 
em negros, asiáticos, grupos 
minoritários e populações po-

bres. Assim, a desigualdade 
social e econômica, que en-
volve pobreza e discriminação 
racial, também foram inclusas 
como fatores de risco, sobre-
tudo para essas populações.

O estudo destacou tam-
bém medidas preventivas no 
tratamento e cuidados em 
casos de demência. Dentre os 
quais, o consumo excessivo de 
álcool, o sedentarismo, o ta-
bagismo e a alimentação po-

bre em nutrientes. De acordo 
com o texto, pode aumentar o 
risco de obesidade, diabetes e 
hipertensão, o que seriam os 
principais fatores de risco.

Droga americana
Porém, a aducanumab foi 

desenvolvida para pacientes 
com deficiência cognitiva 
leve. O intuito é conseguir 
retardar a progressão da do-
ença e não apenas aliviar os 

sintomas. A farmacêutica 
Biogen, em parceria com o 
japonês Eisai, desenvolveu a 
droga que é administrada por 
meio de infusão intravenosa.

Porém, existem fatores con-
troversos acerca da droga, que 
ainda precisam ser esclareci-
dos. Como os que envolvem 
resultados clínicos e de efeitos 
colaterais, em fase 4 da pesqui-
sa (que testa a medicação em 
um grupo maior de pessoas).

Reprodução

O surto do novo co-
ronavírus na delegação 
piorou o que já era ruim 
para a Venezuela. De seis 
jogos nas eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022, a Venezuela obteve 
apenas uma vitória, com 
um empate e quatro der-
rotas. Com quatro pon-
tos, está em penúltimo 
lugar na competição.

O Brasil, por outro 
lado, venceu todos os 
seus seis jogos e lidera 
isolado. Depois do pri-
meiro terço das elimina-
tórias, estariam hoje se 
classificando, além da se-
leção brasileira, a Argenti-
na, o Equador e o Uruguai.

Na estreia na Copa 
América, o técnico Tite 
trouxe Alisson de volta ao 
gol e fez um desenho di-
ferente, com Renan Lodi 
na lateral-esquerda, fun-
cionando quase como um 
ponta-esquerdo. Ao lon-
go do jogo, Tite acabou 
substituindo Lodi pelo 
dono original da posição, 
Alex Sandro, de perfil 
mais defensivo.

Nos últimos 12 meses, 
o gás de cozinha teve alta 
foi de 17,25%. O indica-
dor de inflação do Insti-
tuto Brasileiro de Econo-
mia, foi de 3,5% nesse 
período. “O gás que você 
usa para cozinhar em 
casa depende da cotação 
do dólar e do valor do pe-
tróleo no mundo inteiro”, 
explica o economista Al-
berto Alzental

A falta de infraestru-
tura e a desconfiança do 
mercado internacional fi-
zeram o Real desvalorizar. 
Cabe ao país encontrar 
outras formas para que o 
gás não falte na casa dos 
mais pobres. “Quando 
você trabalha com pro-
dutos comercializados no 
mundo inteiro, está sujei-
to aos preços mundiais, 
não tem como escapar. 
Uma maneira de se pro-
teger tendo instituições 
mais fortes, eficientes, re-
solvendo os problemas in-
ternos e evitando ter uma 
moeda nacional tão des-
valorizada”, diz Alzental.

Alzheimer: cientistas desenvolvem 
nova droga sintética contra a doença

Em agenda na capital fe-
deral, na última quarta-fei-
ra (9/6), o prefeito Rogério 
Cruz recebeu a garantia do 
ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, da liberação 
de recursos oriundos de 
emendas da bancada goia-
na no Congresso Nacional 
para a área da saúde. “O 
ministro já nos garantiu a 
destinação dos recursos de 
todas as emendas de cada 
deputado da bancada goia-
na na Câmara e do Senado, 
para a saúde da capital”, 
afirmou o prefeito.

Acompanhado do secre-
tário municipal de Saúde, 
Durval Pedroso, e da secre-
tária Valéria Pettersen, de 
Relações Institucionais, Ro-
gério solicitou ao ministro 

a composição do teto MAC 
(Média e Alta Complexida-
de) para custeio do Hospital 
e Maternidade Célia Câma-
ra, que, de início, em 2020, 
manteve atendimento ex-

clusivo ao atendimento a 
pacientes com Covid-19, 
mas que agora volta a aten-
der na ala de maternidade. 
“Nós temos ali um trabalho 
maravilhoso, voltada para 

atendimento de Covid-19 
e agora voltamos uma ala 
para maternidade”, pon-
tuou.

Rogério Cruz também 
tratou da requalificação e 

habilitação das Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) da Chácara do Go-
vernador, Cais do Jardim 
Novo Mundo e Ciams do 
Jardim América. Em breve 
serão inauguradas UPAs do 
Conjunto Riviera e Jardim 
Guanabara, como também 
no Jardim Itaipu e Jardim 
Curitiba. O prefeito tam-
bém comentou sobre as 
Unidades de Saúde Básica 
(USBs).

“Repassamos a ele a 
nossa preocupação com 
algumas unidades que fun-
cionam em imóveis aluga-
dos e precisam ter sedes 
próprias”, disse Rogério. 
“O ministro, reconhecendo 
isso, claro, se colocou à dis-
posição para nos dar apoio 

Prefeito Rogério Cruz vai a Brasília em busca recursos para a Saúde
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O Governo de Goiás 
entregou  o cartão 
alimentação para os 

estudantes da rede pública 
estadual que moram nas ci-
dades de Ceres e Rialma. No 
evento, também foram en-
tregues kits de material esco-
lar e conjuntos de uniforme, 
compostos por duas camise-
tas, duas calças e um tênis.

Ao todo, mais de 2.700 
alunos dos municípios vão 
receber o cartão alimenta-
ção nos próximos dias, nas 
unidades em que estão ma-
triculados. Cada cartão pos-
sui o crédito de R$ 30 por 
aluno para a compra de itens 
alimentícios e irá substituir 
os kits de alimentação, que 
estavam sendo entregues 
mensalmente pelas escolas 
estaduais desde o segundo 
semestre do ano passado.

Os conjuntos de uniforme 
e kits de material escolar se-
rão entregues no retorno às 
aulas presenciais, previsto 
para agosto deste ano.

Para custear os uniformes, 
pares de tênis, materiais es-
colares e o cartão alimenta-
ção dos estudantes da rede 
estadual de Ceres e Rialma, 
o Governo de Goiás investiu, 
aproximadamente, R$ 510 
mil. Outros R$ 2,5 milhões 

foram repassados às escolas 
estaduais dos municípios, 
desde o final do ano passado, 
para obras, reformas e com-
pra de equipamentos.

Os benefícios entregues 
aos alunos e a verba repas-
sada pelo Estado às escolas 
foram elogiados pela coor-
denadora regional de Educa-
ção de Ceres, Ivânia Maria: 
“Nunca tivemos um gover-

nador que se comprometes-
se tanto com a Educação”, 
afirmou a coordenadora.

O promotor de Justiça 
Marcos Rios também res-
saltou o avanço nos investi-
mentos para a Educação: “No 
meu tempo, muitos alunos 
iam para a escola descalços. 
Quem tinha condições, ti-
nha caderno e lápis. Quem 
não tinha, ficava sem. E hoje, 

vemos aqui material de pri-
meira qualidade e uniformes 
entregues aos alunos”, para-
benizou o representante do 
Ministério Público do Estado 
de Goiás (MP-GO) no evento.

Dirigindo-se aos pais dos 
alunos, o superintendente de 
Segurança Escolar e Colégios 
Militares da Seduc, coronel 
Mauro Vilela, prometeu: 
“Quando as aulas presen-

ciais voltarem, vocês vão ter 
muitas surpresas. Vão ver as 
escolas limpas, reformadas 
e equipadas e os estudantes 
uniformizados e de tênis”.

O governador Ronaldo 
Caiado lança nesta segunda-
-feira (14/6), às 8h30, a Ope-
ração Cerrado Vivo 2021, 
do Corpo de Bombeiros. 
A iniciativa visa prevenir e 
combater incêndios em ve-

getações goianas. Desde o 
início do ano, os bombeiros 
realizam diversas ações pre-
ventivas, que serão intensifi-
cadas ao longo da operação. 

A corporação contará com 
o reforço de drones, que vão 
monitorar áreas sujeitas a in-
cêndios, devido à baixa umida-
de relativa do ar e aumento da 
temperatura. Em 2020, foram 
registradas em Goiás 10.311 
ocorrências de incêndio - des-
tas, 9.955 em vegetação. Nes-
te ano, foram contabilizadas 
até junho 1.649 ocorrências, 
sendo 1.629 em vegetação.

Educação 
Em seguida, às 11h, o go-

vernador vai ao Colégio Esta-
dual Verany Machado de Oli-
veira para fazer a entrega dos 
cartões alimentação. O crédito 
de R$ 30 vai substituir os kits 
de alimentação, que foram en-
tregues mensalmente pelas es-
colas estaduais desde o segun-
do semestre do ano passado.

O objetivo da iniciativa é 
dar mais autonomia às famí-
lias na aquisição dos alimen-
tos. Além dos 983 alunos do 
colégio, todos os estudantes 
da rede pública estadual de 
ensino, incluindo os 71 mil 
matriculados na capital, se-
rão contemplados.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM), em 
resposta à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid-19, disse que a Secre-
taria de Saúde de Goiás (SES) 
não incentivou o uso de me-
dicamentos sem comprova-
ção científica e que fez aler-
tas sobre o uso do kit Covid.

Em resposta ao ofício en-

caminhado a todos os gover-
nadores, com a solicitação de 
informações sobre os proto-
colos medicamentosos utili-
zados no tratamento de pa-
cientes com Covid-19, Caiado 
disse que o Estado nunca 
adquiriu com recursos pró-
prios, medicamentos para o 
chamado tratamento preco-
ce, por não ter comprovação 

científica de eficácia, não ha-
ver benefícios comprovados 
e, além disso, devido ao risco 
de efeitos colaterais.

De acordo com o gover-
nador, o Estado recebeu 
cloroquina do governo fe-
deral e fez a distribuição 
aos municípios, conforme 
orientação do Ministério 
da Saúde. Segundo a Su-

perintendência de Atenção 
Integral à Saúde da SES, ao 
promover a distribuição, 
ela elaborou notas técnicas 
que não recomendavam a 
utilização da cloroquina e 
não adotava as orientações 
do Ministério da Saúde.

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) defen-
de o uso de cloroquina e 

outros medicamentos para 
tratamento precoce desde o 
início da pandemia, o que é 
um dos focos das investiga-
ções da CPI, além da demo-
ra na aquisição de vacinas 
contra a Covid-19.

O governo de Goiás tam-
bém incluiu nos documentos 
enviados à CPI, três relató-
rios do Núcleo de Evidências 

e da Gerência de Informa-
ções Estratégicas da Subse-
cretaria de Saúde da SES, 
com indicações da falta de 
comprovação da eficácia dos 
medicamentos. A comissão 
também já recebeu docu-
mentos do Tribunal de Con-
tas do Estado de Goiás, e do 
Ministério Público Federal e 
Estadual de Goiás.

Reprodução

Ronaldo Caiado diz a CPI que Estado fez alertas sobre o uso do kit Covid-19

Governo entrega cartão alimentação a alunos 
da rede estadual e lança operação Cerrado Vivo
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Em meio a um cenário 
de apreensão devido 
aos alarmantes núme-

ros de casos de infecções e 
mortes pela doença em todo 
o país. Na última semana, no 
entanto, o Governo do Distrito 
Federal (GDF) alertou sobre a 
baixa procura de imunização 
pelos públicos-alvos da vaci-
na. Há também a tendência 
da população de procurar um 
local que esteja aplicando uma 
marca específica do fármaco.

Os motivos vão desde 
negacionismo, distância do 
local de vacinação e dificul-
dades para conseguir laudo 
comprobatório de comorbi-
dades até problemas com o 
sistema informatizado para a 
marcação da vacinação.

Dificuldades
A dona de casa Charlene 

Fernandes, 39 anos, mora no 
Trecho I do Setor Habitacional 
Sol Nascente e tenta, há 10 
dias, tomar a primeira dose da 
vacina. Ela tem comorbidades, 
mas ainda não conseguiu agen-
dar data para a imunização.

Para a reportagem, a mu-
lher relatou que tem proble-
mas na tireoide e possui o ín-
dice de massa corporal (IMC) 

acima de 40 – condições que 
a incluem como parte do 
grupo prioritário.

“Eu não tenho a docu-
mentação comprobatória. 
Comecei a correr atrás as-
sim que liberaram o agenda-
mento para a minha idade. 
Já fui a um posto de saúde 
de Ceilândia e me disseram 

que, para conseguir a dose, 
eu preciso comprovar as do-
enças, por meio de laudo. A 
minha maior dificuldade está 
sendo conseguir marcar uma 
consulta com endocrinologis-
ta na rede pública”, afirmou.

Segundo Charlene, as 
datas mais próximas para 
agendamento de consultas 

são para daqui a três meses. 
“É muita dificuldade. Temos 
que colocar o nome em uma 
lista para conseguir acesso. 
Eu não tenho condições de 
pagar na rede privada, mas 
vou tentar. Eu preciso vaci-
nar logo. Se eu for esperar 
para tomar na minha idade, 
vai demorar muito. O go-

verno está dificultando. Eu 
quero me imunizar e não 
consigo. Estou apta, mas não 
tenho o laudo”, acrescentou.

Moradora do mesmo lote 
da dona de casa, a mãe de 
Charlene, Maria de Fátima 
Silva Belém, de 59 anos, 
também está enfrentando 
dificuldades no agendamen-

to da vacina. No caso dela, a 
marcação pode ser realizada 
pela idade, mas a família ale-
ga que não está conseguindo 
um local próximo de casa.

“Desde que liberaram o 
agendamento pela idade, já 
tentamos diversas vezes. O 
site dá fora do ar, cai a cone-
xão. Na hora que conseguimos 
acessar as opções de locais 
para a imunização, não apare-
ce nenhum próximo de casa. 
Está complicado”, alegou.

A família avalia que o sis-
tema de registro na internet 
não atende a todos os pú-
blicos. “Nós temos enten-
dimento e ainda assim sur-
gem dificuldades. Fica mais 
complicado a quem não tem 
acesso à internet. Muitas 
pessoas nem sequer enten-
dem como funciona o agen-
damento”, opinou Charlene.

Lucineide Nascimento de 
Sousa, 42, teve paralisia in-
fantil e é cadeirante. Ela mora 
na Chácara 36 do Sol Nascen-
te e não possui Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
A dona de casa conta que, 
nas tentativas de realizar o 
agendamento para receber a 
primeira dose da imunização, 
o CPF aparece como inválido.

Divulgação

Laudo, internet e negacionismo: o que leva 
as pessoas a não vacinar contra a Covid-19

O Brasil venceu a Vene-
zuela neste domingo (13), no 
jogo de abertura da edição de 
2021 da Copa América. A Se-
leção Brasileira, atual campeã 
da competição, fez 3 a 0 na 
partida disputada no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília.

O primeiro gol do Brasil 
saiu aos 22 minutos do pri-
meiro tempo. Após uma co-
brança de escanteio de Ney-
mar, o zagueiro Marquinhos 

pegou a sobra após disputa 
de bola e finalizou, sem chan-
ces para o goleiro Graterol.

Na primeira metade do 
segundo tempo, o lateral 
Danilo sofreu pênalti na en-
trada da área. Cobrança de 
Neymar, com paradinha e no 
canto oposto do goleiro, sem 
chance para a defesa. Com o 
gol, o jogador do PSG chegou 
a 67 gols pelo Brasil, igualan-
do Ronaldo como o segundo 

maior artilheiro da Seleção. 
O número 1, com 95 gols, se-
gue sendo Pelé.

O terceiro gol do Brasil foi 
de Gabriel Barbosa, o Gabi-
gol. O atacante do Flamengo 
substituiu Richarlison e en-
trou bem na partida.

A Venezuela foi a cam-
po com desfalques, tendo 
registrado 13 casos de Co-
vid-19 na delegação, entre 
atletas e integrantes da co-

missão técnica. O técnico 
português José Peseiro, que 
dirige a seleção venezue-
lana, contou com apenas 
sete jogadores no banco de 
reserva, diferentemente do 
Brasil, que pode contar com 
12 jogadores como opção 
para substituições.

O surto do novo corona-
vírus na delegação piorou o 
que já era ruim para a Vene-
zuela. De seis jogos nas eli-

minatórias para a Copa do 
Mundo de 2022, a Venezue-
la obteve apenas uma vitó-
ria, com um empate e qua-
tro derrotas. Com quatro 
pontos, está em penúltimo 
lugar na competição.

O Brasil, por outro lado, 
venceu todos os seus seis 
jogos e lidera isolado. De-
pois do primeiro terço das 
eliminatórias, estariam hoje 
se classificando, além da se-

leção brasileira, a Argentina, 
o Equador e o Uruguai.

Na estreia na Copa Amé-
rica, o técnico Tite trouxe 
Alisson de volta ao gol e fez 
um desenho diferente, com 
Renan Lodi na lateral-es-
querda, funcionando quase 
como um ponta-esquerdo. 
Ao longo do jogo, Tite aca-
bou substituindo Lodi pelo 
dono original da posição, 
Alex Sandro, de perfil mais 

Brasil estreia na Copa América vencendo Venezuela desfalcada pela Covid-19

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: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 
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 
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
-------------------------------
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 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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

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 
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
-------------------------------
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: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

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

Veículos
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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: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 
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 
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
-------------------------------
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 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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

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 
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
-------------------------------
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: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

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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

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

RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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 
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 – 
(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
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-------------------------------
ALUGUEL

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

RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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 
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 – 
(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
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Com a participação do 
humorista Rafael Portugal, 
a música “Muro de Berlim” 
foi lançada nesta sexta-fei-
ra (11) como parte da Pa-
pasessions #9, um projeto 
acústico desenvolvido pelo 
produtor Papatinho, que 
assina todas as produções.

Os rappers L7NNON e PK 
também participam da nova 
canção. Ela fala sobre uma 
paixão com um toque de co-
média, o que é refletido no 
clipe já lançado no Youtube.

O vídeo traz Rafael in-
terpretando um trocador 
de van, conduzida por Pa-
patinho, que se apaixona 
por uma passageira. Ao 
lado dos parceiros, ele can-
ta: “Passando o viaduto eu 

quero te dizer / Você é mais 
gata do muro da minha rua, 
o Muro de Berlim / Não tem 
outra que faça / Eu ficar 
todo bobo, tipo molequin”.

Em nota, Papatinho expli-
cou como aconteceu o en-
contro: “Curiosamente, certo 
dia recebi um áudio dele di-
zendo que estava compondo 
e cantou o refrão de ‘Muro 
de Berlim’. Na hora já pensei 
no L7NNON e PK para faze-
rem os versos dessa música”.

Segundo Rafael Por-
tugal, a inspiração para 
compor surgiu quando ele 
estava ouvindo uma músi-
ca chamada “Berenice”, do 
projeto Papasessions. “Es-
tou vivendo um sonho com 
essa canção”, confessou.

A Netflix segue apos-
tando no mundo de 
He-Man. Baseado no 

sucesso dos anos 1980, a pla-
taforma terá a série animada 
Mestres do Universo: Salvando 
Eternia. A aguardada série tem 
criação de Kevin Smith e pro-
dução do estúdio Powerhouse 
Animation. A mesma empresa 
trabalhou no seriado de Cas-
tlevania para o serviço.

Para a história, Mestres do 
Universo escalou uma equipe 
com roteiristas conhecidos. 
O time traz Marc Bernardin 
(Castle Rock), Eric Carrasco 
(Supergirl), Diya Mishra (Oc-
tober Faction) e Tim Sheridan 
(A Morte de Superman).

Após meses de espera, a 
Netflix enfim divulgou um 
trailer e informações impor-
tantes sobre o seriado do 
He-Man. Confira abaixo tudo 
o que esperar da produção.

Trama
Mestres do Universo: 

Salvando Eternia é descrita 
como uma continuação dire-
ta da série clássica. A trama 
traz o retorno de He-Man e 

personagens como Gorpo, 
Gato Guerreiro e o Mentor.

Ao lado dos soldados do 
Castelo de Grayskull, os per-
sonagens devem enfrentar 
novamente o terrível Esque-
leto. Maligna e o Homem-
-Fera também estão de volta 
do lado dos vilões.

Depois de uma batalha, 
Eternia é atingida e Teela 
deve resolver o mistério do 
desaparecimento da Espada 
do Poder em uma corrida 

para salvar o Universo. A jor-
nada dela revelará segredos 
escondidos de Grayskull.

Outros nomes da série 
do He-Man são os de Ali-
cia Silverstone, Kevin Con-
roy, Diedrich Bader, Justin 
Long, Jason Mews, Susan 
Eisenberg, Phil LaMarr, 
Alana Oppenheimer, Kevin 
Michael Richardson, Hen-
ry Rollins, Stephen Root, 
Harley Quinn-Smith, Tiffany 
Smith e Cree Summer.

Episódios
A série do He-Man na Ne-

tflix será uma aventura de 
oito episódios. Por enquan-
to, ainda não há detalhes 
sobre a duração deles.

Ao mesmo tempo que 
divulgou as informações, a 
Netflix trouxe um trailer de 
Mestres do Universo: Salvan-
do Eternia. Nele, os especta-
dores conseguem ver como 
ficou o visual de He-Man e 
outros personagens clássicos.

Mestres do Universo: He-Man 
volta à televisão em animação

PK, Rafael Portugal, L7N-
NON e Papatinho se juntam 
na música “Muro de Berlim”


