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“Ghostbusters” traz 
fôlego para a franquia 
sem esquecer a nostalgia
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O consumidor goianiense terá mais tempo para fazer suas compras nesta Black Friday. Muitos shoppings estenderam seus horários de funciona-
mento e alguns também abrirão por mais tempo neste fim de semana e até promoverão algumas ações especiais para os consumidores que com-
prarem. A expectativa é de aumento das vendas em relação às edições anteriores do evento. A data deve movimentar R$ 94 milhões em Goiás. 

Goiânia: Black Friday faz shoppings 
ampliarem horário de atendimento

João de Deus 
é condenado a 
mais 44 anos 
de prisão  p7 p4

Bolsonaro diz que é contra Carna-
val em 2022: “Por mim, não teria”
As discussões sobre as festas do Carnaval 2022 já começaram. O presidente 
Jair Bolsonaro, em entrevista a uma rádio baiana, disse hoje (25) “Por mim, 
não teria carnaval, só que tem um detalhe: quem decide não sou eu.

p2

Goiás vive hoje um dos melhores cenários epidemiológicos desde o inicio 
da pandemia de Covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), ao menos 202 municípios goianos não registram óbitos pela 
doença há mais de quatros semanas, cenário diferente do vivenciado há 
alguns meses quando o estado estava enfrentando o pico da doença e 
chegou a registrar 200 óbitos diariamente.

Covid: Há quatro semanas, 
202 municípios goianos 
não registram mortes  p3
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João de 
Deus é 
condena-
do a mais 
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O consumidor goia-
niense terá mais 
tempo para fazer 

suas compras nesta Black 
Friday. Muitos shoppings es-
tenderam seus horários de 
funcionamento nesta sexta-
-feira e alguns também abri-
rão por mais tempo neste fim 
de semana e até promove-
rão algumas ações especiais 
para os consumidores que 
comprarem. A expectativa é 
de aumento das vendas em 
relação às edições anteriores 
do evento e uma pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) sinaliza que 
a data deve movimentar R$ 
94 milhões em Goiás. O único 
temor dos lojistas é sobre o 
impacto da inflação sobre os 
preços e as vendas.

Outra pesquisa da Confe-
deração Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que 57% dos 
consumidores pretendem 
comprar. As lojas do Araguaia 
Shopping abrirão às 8h30 
nesta sexta, sábado e domin-
go. A gerente de Marketing, 
Marina Marquez, conta que 
a expectativa é de um incre-
mento de 18% nas vendas 
e que o centro de compras 
promoverá o Descontão da 
sorte. “No balcão instalado 
na Praça Central, haverá 42 
produtos de diferentes lojas 
com descontos de até 90%, 
como celulares e ar-condicio-
nado. O cliente que comprar 

acima de R$ 100 pode tentar 
adivinhar o valor dos produ-
tos, que serão vendidos por a 
partir de R$ 3. Quem acertar 
o valor, compra com o super 
desconto”, diz.

No Buriti Shopping, a 
Americanas abrirá à meia 
noite nesta noite de sexta 
para sábado. Às 7 horas da 
manhã, será a vez das lojas 
de produtos eletrônicos e ân-
coras. As demais funcionam 
em horário normal, à partir 
das 10 horas, mas todas fe-
cham às 23 horas nesta sex-
ta. “Quem comprar, ainda irá 
concorrer ao sorteio de um 
automóvel HB20 no início 
de dezembro, 25 óculos Ray 
Ban por semana ao longo do 

mês e a um Corola Cross em 
janeiro”, avisa o gerente de 
Marketing, Guilherme Hara.

No Flamboyant, a expec-
tativa é de um incremento de 
25% nas vendas sobre a Black 
Friday de 2019. O gerente de 
marketing, Aline Guedes, lem-
bra que os descontos anuncia-
dos chegam a 70%. O centro 
de compras ficará aberto até 
às 23 horas para diluir o fluxo 
de clientes e quem comprar 
também poderá concorrer 
ao sorteio de vales compra 
no valor de R$ 40 mil.

O Goiânia Shopping tam-
bém estendeu o horário de 
funcionamento para até 23 
horas nesta sexta. Até do-
mingo, nas compras feitas 

com o serviço da assisten-
te de compras, a entrega é 
gratuita para a capital. “A 
assistente visita as lojas, fo-
tografa as opções e envia ao 
cliente. Após ele escolher a 
mercadoria, ela envia o link 
para pagamento on-line e 
combina a entrega”, diz a ge-
rente de Marketing, Ayane 
Sousa. Nas compras acima 
de R$ 500, o cliente ainda 
ganha um panetone trufado 
da Kopenhagen e concorre 
ao sorteio do Audi Q3.

Na Black Weekend do 
Shopping Bougainville, os 
descontos chegam a 55% du-
rante todo final de semana. 
A unidade da loja America-
nas abrirá das 7 às 22 horas 

na sexta e sábado e das 10 às 
21 horas no domingo.

Apesar da intenção de 
compras, há uma insegu-
rança por conta da inflação. 
“Produtos muitos procura-
dos nesta época, como ele-
troeletrônicos, estão pelo 
menos 20% mais caros e com 
uma oferta menor, como ce-
lulares e TVs”, lembra o pre-
sidente da Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas 
de Goiás (FCDL), Valdir Ri-
beiro. Outro problema é que 
o poder de compra do con-
sumidor está menor, com a 
inflação e queda na renda. 
“A Black Friday é um termô-
metro para o lojista planejar 
suas vendas de Natal”.

Reprodução

A Justiça de Goiás con-
denou o médium João Tei-
xeira de Faria, conhecido 
como João de Deus, a mais 
44 anos e seis meses de 
prisão, em regime inicial 
fechado, por crimes sexuais 
contra quatro mulheres en-
tre os anos de 2009 e 2018.

A sentença foi publi-
cada nesta quinta-feira 
(25/11) no Diário de Justiça 
do Estado. O médium foi 
condenado por dois crimes 
de estupro e dois de estu-
pro de vulnerável. A de-
núncia acusou ainda crimes 
contra uma quinta vítima, 
mas João de Deus foi absol-
vido por falta de provas.

Além da pena, ele de-
verá pagar indenizações 
por danos morais às mu-
lheres. Os valores vão de 
R$ 20 mil a R$ 75 mil. 
Cabe recurso da senten-
ça, que foi decretada em 
primeira instância.

Condenado por abusar 
sexualmente de mulhe-
res durante atendimen-
tos espirituais, João de 
Deus acumula outras três 
sentenças que somam 63 
anos e quatro de meses de 
prisão por estupro, viola-
ção sexual mediante frau-
de e porte ilegal de armas. 
O médium nega as acusa-
ções de abuso sexual.

Ele ficou preso entre 
dezembro de 2018 e mar-
ço de 2020 no Complexo 
Prisional de Aparecida de 
Goiânia, na região metro-
politana da capital, mas 
deixou o presídio para 
cumprir pena em regime 
domiciliar por pertencer 
ao grupo de risco em caso 
de contágio pela covid-19. 
Desde então, é obrigado a 
usar tornozeleira eletrôni-
ca e está proibido de man-
ter contato com testemu-
nhas e vítimas.

Goiânia: Black Friday faz shoppings 
ampliarem horário de atendimento

O fantasma dos reajus-
tes de preços continua as-
sombrando o orçamento 
do goianiense. A prévia da 
inflação de novembro na ca-
pital registrou uma alta de 
1,86%, segundo o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo 15 (IPCA-15), 
a maior taxa desde 2005, 
quando o índice chegou em 
2,14% em novembro. Com 
isso, Goiânia teve a maior 
inflação entre as capitais 
pesquisadas pelo IBGE no 
período. A alta no custo de 
vida para o goianiense foi 
puxada por novos aumen-

tos de mais de 6% nos com-
bustíveis e de mais de 10% 
na energia elétrica.

Com o resultado de no-
vembro, o índice de inflação 
acumulado no ano atingiu os 
10,07% e o acumulado nos 
últimos doze meses chegou 
a 11,09%. Dos nove grupos 
pesquisados, oito apresenta-
ram alta na prévia do IPCA de 
novembro em Goiânia, que 
calcula a inflação para as fa-
mílias com renda de até 40 
salários mínimos. O maior 
aumento ocorreu no grupo 
Habitação, cujos preços su-
biram 4,66%, a sétima alta 

consecutiva, puxada pelo 
gás de botijão, que subiu 
mais 3,12% no mês e que 
já acumula alta de 43,58% 
nos últimos 12 meses, e 
pela energia elétrica resi-
dencial, que ficou 10,93% 
mais cara e já subiu 34,46% 
nos últimos 12 meses.

O superintendente do 
IBGE em Goiás, Edson Ro-
berto Vieira, ressalta que a 
alta deste grupo ficou bem 
acima da média nacional, 
que foi de pouco mais de 1% 
no mês. Ele lembra que o 
maior impacto veio do rea-
juste tarifário anual no Esta-

do, autorizado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) em outubro. “Junto 
com a alta do gás, este au-
mento fez o grupo ter uma 
alta quatro vezes maior que 
no País”, destaca.

No grupo de Transpor-
tes, os preços aumentaram 
3,14% em novembro, índice 
também bem acima da mé-
dia nacional. Os preços dos 
combustíveis já acumulam 
uma alta de 46,35% este 
ano, na média: só o etanol 
já subiu 58,3% nos últimos 
12 meses. Outra destaque 
do grupo foi o reajuste de 

mais 25,6% nos serviços 
de transporte por aplicati-
vo, cujos preços médios já 
subiram 54,71% este ano e 
quase 70% em 12 meses.

Desta vez, os preços dos 
alimentos e bebidas subiram 
menos (0,59%), evitando que 
a inflação fosse ainda maior 
na capital em novembro, 
segundo o superintendente 
do IBGE. Ele dá o exemplo 
do preço das carnes, que co-
meçaram a cair: o acém ficou 
4,56% mais barato e o coxão 
mole, que ficou 3,7% mais 
barato. Frutas e verduras 
também tiveram queda. 

Goiânia registra maior prévia da inflação do País
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Goiás vive hoje um dos 
melhores cenários 
epidemiológicos des-

de o inicio da pandemia de 
Covid-19. Segundo dados da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), ao menos 202 municí-
pios goianos não registram 
óbitos pela doença há mais 
de quatros semanas, cenário 
diferente do vivenciado há al-
guns meses quando o estado 
estava enfrentando o pico da 
doença e chegou a registrar 
200 óbitos diariamente.

A Superintendente de 
Vigilância em Saúde da 
SES, Flúvia Amorim, explica 
que não só os óbitos estão 
em baixa, como também a 
transmissão do vírus que 
apresenta queda desde agos-
to. Ela diz, inclusive, que o 
cenário é um reflexo do avan-
ço da vacinação, em Goiás. 
Ainda de acordo com Flúvia, 
cerca de 72% da população 
em geral foi vacinada com a 
primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19, enquanto que 
53% da população está com 
o esquema vacinal completo.

O observatório da FIO-
CRUZ soltou um boletim que 
mostra a estimativa para as 

próximas três até seis sema-
nas. Em Goiás a tendência é 
continuar em queda. Hoje 
a gente vive essa queda, 
principalmente em óbitos. 
Há mais de quatro sema-
nas mais de 200 municípios 
não registram mortes. Isso 
mostra uma evolução po-
sitiva da doença. Os casos 
graves também seguem em 
queda. A ocupação das Uni-

dades de Terapia Intensivas 
(UTI´S), por exemplo, estão 
com uma taxa de ocupação 
entre 20% e 25%”

FLEXIBILIZAÇÃO
Para Flúvia, a desativação 

de leitos de UTI destinados 
a pessoas infectadas com o 
vírus é uma prova do avanço 
do estado no combate à Co-
vid-19. O Hospital de Cam-

panha para Enfrentamento 
ao Coronavírus de Goiânia 
(HCamp), referencia no tra-
tamento contra à Covid-19, 
por exemplo, será converti-
do em Hospital Estadual da 
Criança em dezembro deste 
ano. A unidade de saúde será 
convertida devido a queda 
na quantidade de casos de 
pacientes com Covid-19 in-
ternados na unidade.

Entretanto, a superin-
tendente alerta que novas 
ondas podem surgir assim 
como ocorrido em países 
europeus. Flúvia diz que a 
população precisa se preve-
nir, assim como as cidades 
que não devem cometer 
erros como liberar o uso de 
máscaras sem que ao menos 
70% da população esteja to-
talmente imunizada.

“Não só o estado, mas o 
país pode viver uma nova 
onda. Nós vimos isso em 
outras ondas, tanto neste 
ano quando no ano anterior. 
Quando aumenta na Europa, 
acaba aumentando no Brasil 
um tempo depois. A gente 
vem discutindo isso, que sir-
va de alerta para que não co-
metemos os mesmos erros. 
Muitos destes países euro-
peus acabaram flexibilizan-
do e desobrigando o uso de 
máscara de uma forma muito 
precoce, e agora estão tendo 
que retroceder. A gente não 
deve cometer esse erro, e sim 
ampliar a nossa cobertura va-
cinal o mais rápido possível.”

USO DE MÁSCARA
Ainda de acordo Flúvia, 

ainda não há previsão de 
quando será liberado a de-
sobrigatoriedade do uso de 
máscaras em locais abertos 
no Estado. Entretanto, os 
municípios tem autonomia 
para liberar o uso do Equipa-
mento de Proteção Individu-
al (EPI). São Luiz de Montes 
Belos, por exemplo, liberou 
o uso do EPI em locais aber-
tos há cerca de uma semana.

Um projeto de lei de au-
toria da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) foi apre-
sentado na Assembleia Legis-
lativa com objetivo de criar o 
programa de aluguel social 
“Pra Ter Onde Morar”. A ini-
ciativa inovadora do Governo 
de Goiás visa combater, de 
maneira imediata, com subsí-
dio para locação de imóveis, 
a falta de moradias, que em 
Goiás afeta cerca de 156 mil 
famílias, de acordo com o Ins-
tituto Mauro Borges (IMB).

Com a aprovação da lei, a 
proposta do Governo de Goi-

ás é atender cerca de 30 mil 
famílias goianas, conforme 
demanda surgida por meio 
de inscrições na Agehab e 
com subsídio proveniente do 
Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás (Protege).

Conforme o texto, que se-
gue para apreciação em ple-
nário, será concedido auxílio 
financeiro no valor mensal 
de R$ 350, por até 18 meses, 
para famílias que se enqua-
drarem nos requisitos. Caso 
haja aval da assistência social 
da Agehab, ao final desse 
período, ele poderá ser pror-

rogado para mais 18 meses, 
conforme a evolução da si-
tuação. “Se tem um ponto 
do qual nós, no Governo de 
Goiás, não nos distanciamos 
nem um minuto, é cuidar das 
famílias mais vulneráveis do 
Estado”, destaca o governa-
dor Ronaldo Caiado. “Somos 
um governo social, para che-
gar às pessoas. Esse é nosso 
objetivo”, completa.

“A avaliação é de que há 
muitas famílias que já não 
podem mais esperar até que 
novos empreendimentos de 
interesse social sejam concluí-

dos. Muitas delas estão na imi-
nência de situação de rua, por 
exemplo, porque simplesmen-
te faltam renda e condições”.

De acordo com Sales, o 
objetivo do programa não 
é apresentar uma proposta 
definitiva para a situação do 
déficit habitacional, mas sim 
atender casos mais urgentes 
que ferem a dignidade dos 
cidadãos goianos mais vul-
neráveis financeiramente. 

“Ao longo do tempo da con-
cessão do benefício haverá, 
paralelamente, o acompanha-
mento social da nossa equipe, 

com estímulo ao autossus-
tento da família e à recoloca-
ção no mercado de trabalho”, 
observa. Nos casos em que as 
situações não evoluírem po-
sitivamente, segundo ele, as 
famílias tornam-se candidatas 
a beneficiárias de novas mora-
dias construídas pelo Estado.

Entre os requisitos para a 
família ser atendida com o alu-
guel social estão renda familiar 
de até dois salários mínimos, 
ser constituída de, no mínimo, 
duas pessoas (com exceção de 
idosos), habitar moradia impro-
visada ou em coabitação ou, 

ainda, se tiver mais de 50% da 
renda familiar comprometida 
com aluguel. “São situações de 
extrema vulnerabilidade social 
que precisam ser atendidas”. 

O projeto de lei prevê ainda 
que a titularidade do benefí-
cio será preferencialmente da 
mulher e que terão prioridade 
famílias com idosos, pessoas 
com deficiência ou vítimas de 
violência doméstica. “Temos 
certeza de que, com essa ini-
ciativa, vamos estar mais per-
to da nossa missão na Agehab, 
de diminuir o máximo possível 
a falta de moradias no Estado”.

Reprodução

Governo de Goiás lança auxílio financeiro no valor mensal de R$ 350

Covid-19: Há mais de quatro semanas, 202 
municípios goianos não registram mortes
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As discussões sobre 
as festas do Carnaval 
2022 já começaram. O 

presidente Jair Bolsonaro, em 
entrevista a uma rádio baiana, 
disse hoje (25) “Por mim, não 
teria carnaval, só que tem um 
detalhe: quem decide não sou 
eu. Segundo o STF (Supremo 
Tribunal Federal), quem deci-
de são os governadores e os 
prefeitos. Não quero me apro-
fundar nessa que poderia ser 
uma nova polêmica, disse.

Bolsonaro ainda afirma 
que, caso a curva de casos 
e mortes por Covid-19 volte 
a subir no Brasil, o governo 
federal será contrário a me-
didas restritivas “Se tivermos 
outro lockdown em Estados 
e municípios pelo Brasil, vão 
quebrar a economia de vez 
em nosso país. Essa é nossa 
preocupação”, declarou.

O deputado federal José 
Nelto (Podemos-GO) tam-
bém se posicionou de for-
ma contrária a realização da 
data. No Twitter, ontem (24), 
ele levantou o debate sobre 
o assunto. Segundo ele, o 
melhor seria adiar o carnaval 
de fevereiro para o mês de 
abriu, como uma tentativa de 
manter as medidas de segu-
rança sanitária contra o coro-
navírus. As festas do Carnaval 

2022 estão previstas para 
acontecer entre os dias 25 de 
fevereiro e 5 de março.

VEREADORES 
DE FÉRIAS
Mais uma vez a sessão 

da Câmara de Goiânia pre-
cisou ser encerrada por 
falta quórum na manhã de 
ontem (24). A sessão presi-
dida pelo vice, Clécio Alves 

(MDB) só constava com os 
vereadores Anselmo Perei-
ra (MDB), Anderson Sales 
Bokão (DEM), Joãozinho 
Guimarães (SDD), Sandes Jr 
(PP), Thialu Guiotti (Avante) 
e Isaías Ribeiro (Republica-
nos) presentes no plenário.

As sessões da Casa são pre-
vistas para começar às 9h da 
manhã. Na ocasião, quando já 
era 9h20, Clécio disse “A pre-

sidência vai aguardar por mais 
cinco minutos”. Em seguida, 
dentro do tempo estipulado 
por ele, o vereador falou ” Se 
não chegarem, vou deixar de 
abrir a sessão. A sessão é às 
9h, eu não dou conta disso. 
Não vou ficar esperando quó-
rum aqui não. Não consigo”.

Outros vereadores che-
garam, entretanto, sem o 
quórum suficiente para os 

trabalhos – é necessário o 
mínimo de 12 vereadores. 
Clécio encerrou a sessão e 
disse “”A sessão está encer-
rada por falta de quórum, 
amanhã às 9h quem puder 
e não tiver dificuldade que 
compareça”, afirmou.

“IRISLÂNDIA”
As homenagens para Iris 

Rezende estão trazendo po-

lêmicas. Vereadores, depu-
tados, senadores e prefeito 
disputam com seus projetos… 
Todo mundo quer ter um pe-
daço para dizer que está ho-
menageando o ex-governador 
com nomes de avenidas, par-
ques e prédios públicos. Um 
projeto da mesa diretora da 
Câmara de Goiânia já foi apro-
vado para que o Parque Mu-
tirama, inaugurado por Iris, 
pudesse se chamar Parque 
Mutirama Iris Rezende.

Na Câmara Municipal, já 
existem em tramitação pro-
postas que alteram nomes 
de avenidas, entre elas a Av. 
Anhanguera e também do 
Paço Municipal. O prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz 
(Republicanos) sugeriu a 
mudança do Bosque dos Bu-
ritis pelo nome do ex-prefei-
to da capital. O governador 
Ronaldo Caiado está carre-
gando o nome de Iris no seu 
programa de mutirões.

A Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) também não fica 
atrás no assunto. O deputado 
mdbista Bruno Peixoto (MDB) 
propôs que o trecho da GO-
020 entre Goiânia e Cristianó-
polis pudesse se chamar Iris 
Rezende. No Senado, a pro-
posta, já aprovada, é da mu-
dança do nome do Aeroporto 
Santa Genoveva para Aero-
porto Iris Rezende Machado.

Divulgação

Presidente Bolsonaro diz que é contra 
Carnaval em 2022: “Por mim, não teria”

Com o slogan Mercosul 
livre de Feminicídio, os pa-
íses que integram o bloco 
sul-americano lançam nes-
ta quinta-feira (25/11) uma 
campanha digital para sensi-
bilizar seus cidadãos a com-
bater o feminicídio. A cam-
panha reforça a importância 
do anonimato nas denúncias 
feitas pela vítima ou por pes-
soas que presenciam atos de 

violência contra a mulher.
 Promovida pelo Minis-

tério da Justiça e Seguran-
ça Pública, uma vez que o 
Brasil atualmente exerce 
e presidência temporária 
do Mercosul, a campanha 
será veiculada nos canais 
digitais de comunicação 
das pastas da Justiça, do 
Interior e da Segurança dos 
países-membros do bloco.

 No Brasil, as denúncias 
podem ser feitas pela Cen-
tral de Atendimento à Mu-
lher (Ligue 180). A ligação é 
gratuita em todo o territó-
rio nacional e também pode 
ser acessada em outros paí-
ses, 24 horas por dia, todos 
os dias da semana.

 Pesquisa realizada pelo 
Instituto Patrícia Galvão e 
Locomotiva a respeito da 

percepção da população 
brasileira sobre feminicí-
dio revelou que 90% dos 
brasileiros apontam como 
local de maior risco de as-
sassinato para as mulheres 
é dentro de casa, por um 
parceiro ou ex-parceiro.

 A pesquisa, que ouviu 
1.503 pessoas (1.001 mulhe-
res e 502 homens) com 18 
anos de idade ou mais, entre 

os meses de setembro e ou-
tubro, mostrou também que 
57% dos brasileiros conhecem 
alguma mulher que foi vítima 
de ameaça de morte pelo atu-
al ou por ex- parceiro e que 
37% conhecem uma mulher 
que sofreu tentativa ou foi ví-
tima de feminicídio íntimo.

 
PAÍSES-MEMBROS
Os países-membros do 

Mercado Comum do Sul 
são o Brasil, a  Argentina, o 
Paraguai e o Uruguai. Por 
descumprimento de nor-
mas do bloco, a Venezuela 
está suspensa do Mercosul 
desde 2016. A Bolívia, o 
Chile, o Peru, a Colômbia, 
o Equador, a Guiana e o 
Suriname são países asso-
ciados ao grupo, criado na 
década de 1990

Mercosul lança nova campanha digital contra o feminicídio

YSABELLA PORTELA



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 preta 
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 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 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF: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
-------------------------------
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

Veículos
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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
-------------------------------
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’
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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
-------------------------------
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’
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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. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
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 
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

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

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
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
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.
joiaempreendimentos.
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

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

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 ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Um jogador de vôlei 
italiano passou 15 anos 
certo de que namorava à 
distância a modelo brasi-
leira Alessandra Ambro-
sio. Ele conheceu uma 
pessoa pela internet que 
usava fotos dela, mas se 
identificava como Maya. 
Ao longo dos anos, Ro-
berto Cazzaniga entre-
gou 700 mil euros (R$ 4,3 
milhões) para a estelio-
natária, que pedia ajuda 
financeira para custear 
tratamentos de supostos 
problemas cardíacos.

“Tenho tantas dívidas, 
não é fácil ‘acordar do 
coma’”, disse Roberto, 
aos prantos. A verdade foi 
revelada na última terça-
-feira, 23 de novembro, 

no programa televisivo da 
“Mediaset”. Na atração 
estavam reunidas provas 
de que o homem estava 
sendo enganado mediante 
pedidos da família do atle-
ta, que estava preocupada 
com ele e desconfiada da 
namorada virtual.

De acordo com o portal 
“Il Fatto Quotidiano”, Rober-
to chegou a fazer emprésti-
mos para enviar o dinheiro 
pedido pela namorada falsa.

“Um dia ele estava no 
quarto, no escuro. Eu o 
vejo chorar, pergunto o 
que ele tem e ele me diz 
que se apaixonou, mas 
essa mulher está na UTI 
para fazer uma operação 
cardíaca”, contou Danilo, 
irmão do jogador de vôlei.

Em seus primeiros dias 
de lançamento, o fil-
me que dá sequência 

ao clássico “Os Caça-Fantas-
mas” (1984) já é um suces-
so de bilheteria e tem tido 
ótima recepção do público. 
“Ghostbusters: Mais Além” 
teve sua estreia mundial na 
última quinta-feira (18) e, 
nos três primeiros dias de 
exibição, arrecadou mais de 
US$ 44 milhões, alcançando 
o primeiro lugar em bilhe-
teria nos Estados Unidos. O 
número superou as expec-
tativas de faturamento, que 
estimavam US$ 30 milhões.

“Ghostbusters: Mais 
Além” acompanha a história 
da filha e dos netos de Egon 
(Harold Ramis), o caçador de 
fantasmas do filme original. 
A mulher muda com seus 
dois filhos para a velha fa-
zenda deixada por Egon no 
interior do estado de Oklaho-
ma. Eventos estranhos come-
çam a perturbar a rotina da 
cidade, e os netos do antigo 
Caça-Fantasmas se juntam a 
um professor, um apresenta-
dor de podcast sobrenatural 
e à filha do xerife da cidade 
para investigar os mistérios. A 
jornada, é claro, leva as crian-
ças a descobrirem também o 
legado deixado por seu avô.

Entre o público e a crí-
tica especializada, o filme 

tem sido reconhecido por 
manter o equilíbrio entre os 
elementos de nostalgia e de 
renovação, presentes inclu-
sive na escolha do elenco. 
Os atores que participaram 
dos filmes da franquia na 
década de 1980 voltam em 
“Ghostbusters: Mais Além”: 
Bill Murray, Dan Aykroyd e 
Ernie Hudson marcam pre-
sença na história.

Além disso, novos nomes 
completam o time de peso: 
Paul Rudd (“Homem-Formi-
ga”), Carrie Coon (“Kin”), 
Finn Wolfhard (“Stranger 

Things”) e Mckenna Grace 
(“Capitã Marvel”). McKe-
ena Grace, aliás, tem sido 
destacada como o grande 
destaque do filme: sua ca-
rismática personagem, Pho-
ebe, carrega o brilhantismo 
e o interesse científico do 
avô, com uma personali-
dade mais outsider, pouco 
convencional.

Outro importante elemen-
to de resgate de “Ghostbus-
ters: Mais Além” fica a cargo 
da direção do filme: Jason 
Reitman comandou a produ-
ção que dá continuidade à 

história iniciada por seu pai, 
Ivan Reitman, diretor dos fil-
mes originais da franquia.

“Os Caça-Fantasmas” 
foi uma das comédias mais 
populares da história do ci-
nema – o faturamento ob-
tido na época, de US$ 227 
milhões, não deixa dúvidas 
sobre a dimensão do fenô-
meno. O filme de Jason Reit-
man é dedicado à memória 
de Harold Ramis, que inter-
pretou o personagem Egon e 
assinou o roteiro do filme na 
década de 1980. Ramis fale-
ceu em 2014, aos 69 anos.

“Ghostbusters” traz fôlego para a 
franquia sem esquecer a nostalgia

Italiano passa 15 anos 
achando que namorava 
Alessandra Ambrosio


