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Estudos mostram que mais armas 
aumentam violência contra a mulher
Diante do decreto do governo Bolsonaro, que facilita a posse de armas, a Defensoria Pública de São Paulo, formulou um mode-
lo de solicitação dessa medida protetiva, distribuído a todos os defensores públicos, para que façam uso quando necessário. p3

Em noite 
de ataques, 

bandidos
incendeiam 
ônibus no 
Ceará p2

Crise política 
nos Estados 
Unidos p7

Aquaman 
ultrapassa 
marca p8

Cão farejador encontra maconha em 
mala e  mulher é presa em Rio Verde 
Uma operação resultou na apreensão de nove tabletes de maconha, 
na madrugada de ontem, em Rio Verde. Uma mulher foi presa. p3
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Em noite de ataques, bandidos 
incendeiam ônibus no Ceará
em mais uma madrugada 

de ataques neste domin-
go, bandidos explodiram 

bombas caseiras num posto de 
combustível e incendiaram 
um ônibus e um caminhão 
no Ceará, que vive uma cri-
se de segurança pública.

o estado tem sofrido com 
atos violentos desde o dia 2 
de janeiro. Forças de segu-
rança investigam o envolvi-
mento do crime organizado, 
e suspeitam que as ordens 
para os ataques partam de 
dentro dos presídios.

O posto incendiado fica na 
ce-065, em Maracanaú, re-
gião metropolitana de Forta-
leza. Homens jogaram coque-
téis molotov em uma bomba 
de combustível, na noite de 
sábado (19), e fugiram a pé. 
o incêndio foi controlado por 
funcionários do posto, e nin-
guém ficou ferido.

na mesma noite, um ôni-
bus do transporte coletivo 
foi incendiado na periferia 
de Fortaleza, depois de um 
criminoso armado ter feito 
sinal e obrigado os passagei-
ros e o motorista a desce-
rem. Ninguém se feriu.

Já na madrugada de domin-
go (20), criminosos atearam 
fogo a um caminhão no galpão 
de uma empresa de recolhimen-
to de lixo em eusébio, na região 
metropolitana de Fortaleza.

Segundo balanço divul-
gado neste sábado (19), 399 

pessoas suspeitas de en-
volvimento nos atos de vio-
lência já foram detidas, de 
acordo com a secretaria da 
Segurança Pública do Ceará.

Desde que a onda de ata-
ques começou, o governo es-
tadual já anunciou um pacote 
de medidas para combater o 
crime organizado, como a con-
vocação de policiais da reserva 

para reforçar o policiamento e 
o pagamento de recompensa 
a quem der pistas que levem à 
elucidação de crimes.

o estado também recebeu 
cerca de 400 homens da Força 
Nacional no início do mês, para 
policiamento ostensivo e vigilân-
cia de presídios, e pediu novos 
reforços ao ministro da Justiça, 
Sergio Moro, nesta semana.

os episódios começaram 
depois de o governador cami-
lo Santana (PT), reeleito para 
seu segundo mandato, ter 

anunciado que uma de suas 
prioridades seria endurecer as 
regras nas penitenciárias esta-
duais, cujo domínio é disputa-
do por facções criminosas.

Histórico
Segundo dados do Fórum 

Brasileiro de Segurança, o 
Ceará foi, em 2017, o tercei-
ro estado do país com mais 
mortes violentas. A taxa foi 
de 59,1 mortos a cada 100 mil 
habitantes. À frente do estado 
estiveram apenas Rio Grande 

do Norte (68) e Acre (63,9).
Em 2018, segundo dados 

divulgados pelo estado, houve 
queda de 10,5% na taxa de homi-
cídios entre janeiro e novembro 
de 2018, comparado com 2017.

Mesmo assim, no ano pas-
sado ocorreu a maior chacina 
da história do Ceará, com 14 
mortos durante uma festa na 
periferia de Fortaleza, em janei-
ro, e a morte de seis reféns após 
ação policial para evitar assalto 
a dois bancos em Milagres, no 
interior, em dezembro.

Reprodução

Brasil já recebeu 
1,1 milhão de 
imigrantes e 7 
mil refugiados

Ao entrar no Brasil, cada 
estrangeiro se apresenta às 
autoridades migratórias e 
informa o motivo da visita. 
Se o motivo for turismo, o 
visitante recebe um visto 
válido por até dois meses. 
Se o objetivo for morar 
temporariamente, é preci-
so preencher um cadastro 
pela internet para ter direito 
a permanecer por até dois 
anos. O visto é emitido em 
até cinco dias e pode ser 
renovado. Atualmente 1,1 
milhão de pessoas estão em 
uma dessas situações.

Para ser reconhecida 
como refugiada, a pessoa 
precisa provar que sofre 
algum tipo de perseguição, 
por motivos como opinião 
política, nacionalidade ou 
religião. “Do ponto de vista 
jurídico, ambas as alterna-
tivas conferem direitos e 
garantias aos imigrantes”, 
afirma o diretor do Depar-
tamento de Migrações do 
Ministério da Justiça, André 
Furquim. “O nosso desafio 
é fazer com que o imigrante 
conheça a distinção entre 
ambos os institutos.”

Devido à onda migrató-
ria na venezuela, os pos-
tos de triagem montados 
pela operação Acolhida 
nas cidades de Pacaraima 
e Boa vista, ambas em 
Roraima, orientam quem 
cruza a fronteira. Agentes 
da onU Migração prestam 
atendimento aos imigran-
tes sobre quais documen-
tos são necessários para 
solicitar vistos de turista 
ou de residente, enquan-
to representantes do Alto 
comissariado das nações 
Unidas para Refugiados 
(Acnur) informam sobre as 
circunstâncias para reque-
rer o status de refugiado.

em visita às instalações 
da operação, em Roraima, 
a secretária nacional de 
Justiça, Maria Hilda Mar-
siaj, disse que “os pedidos 
de refúgio se acumulam 
porque precisam ser ana-
lisados minuciosamente 
e, muitas vezes, já não 
cumprem os requisitos”. 
Entre as exigências está a 
de que a pessoa só pode 
retornar ao país de ori-
gem com a permissão das 
autoridades brasileiras. 
Sem a autorização, ela 
perde o direito ao refúgio.

Denarc apreende 1,5 tonelada de maconha
A Polícia Civil apreendeu 

uma tonelada e meia de 
maconha em Goiânia du-
rante a magrugada deste 
domingo. Policiais da Dele-
gacia estadual de Repres-
são a Narcóticos (Denarc) 
receberam uma denúncia 
anônima que informava 
que uma  caminhonete 
com destino a Goiânia, es-
taria transportando droga. 

Foi feita uma operação 
policial para interceptar o 
veículo. Os policiais con-
seguiram identificar a su-

posta camionete e passaram 
a acompanhá-la. Ao perceber 
a aproximação dos policiais, o 
motorista tentou jogar o car-
ro em cima da viatura.

A equipe revidou e dispa-
rou um tiro no pneu da cami-
nhonete, fazendo com que o 
motorista perdesse o con-

trole do veículo e colidisse o 
carro na mureta de conten-
ção,  às margens da BR-060. 

no momento do acidente, 
vários tabletes de maconha 
foram arremessados para fora 
da caminhonete. O motorista 
conseguiu fugir pela mata. As 
investigações continuam. 
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Estudos mostram que mais armas 
aumentam violência contra a mulher
A lei Maria da Penha 

prevê como medida 
protetiva de urgên-

cia, em seu artigo 22, a sus-
pensão da posse e do porte 
de arma de agressores que 
cometeram violência do-
méstica e familiar. Diante do 
decreto do governo Bolsona-
ro, que facilita a posse de ar-
mas, a Defensoria Pública de 
São Paulo, por meio do seu 
núcleo especializado de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
das Mulheres, formulou um 
modelo de solicitação dessa 
medida protetiva, distribuí-
do a todos os defensores pú-
blicos, para que façam uso 
quando necessário.

A flexibilização da posse 
de armas era uma promessa 
de campanha de Bolsonaro. 
Na última terça-feira, 15, ele 
assinou o decreto que facilita 
o acesso a armamentos. A De-
fensoria Pública tem atuação 
destacada em Juizados de vio-
lência Doméstica, onde pro-
move a representação e de-
fesa de mulheres vítimas nos 
processos onde há julgamento 
de acusações criminais e apli-
cação de medidas protetivas.

A defensora pública Paula 
SantAnna Machado de Sou-

za, coordenadora do núcleo, 
cita estudos que mostram 
que quando ocorre o aumen-
to de acesso a armas, as mu-
lheres acabam sofrendo mais 

violência. “Lembremos que 
o Brasil é o quinto país que 
mais mata mulheres no mun-
do, de acordo com números 
da organização Mundial da 

Saúde”, disse. Paula SantAn-
na alerta ainda que, de acor-
do com o Mapa da violência 
2015: homicídio de mulhe-
res no Brasil, houve um au-

mento da violência contra a 
mulher nos últimos anos.

A arma de fogo foi o meio 
mais usado nos 4.762 homicí-
dios de brasileiras registrados 

em 2013. No Estado de São 
Paulo, o número de femini-
cídios subiu 26,6% em 2018, 
segundo dados da Secretaria 
de Segurança Pública.

Reprodução

Corpo de 
motorista 
da Uber 
desaparecida 
é localizado 
em Goiânia

Governo vai retomar concessões de 
ferrovias e oferecerá três até 2020

Cão farejador encontra 
maconha em mala e 
mulher é presa em Rio Verde 

A Polícia Civil confirmou ter 
encontrado, no final da tarde 
de ontem, o corpo da moto-
rista de aplicativo Vanusa da 
Cunha Ferreira, de 36 anos. 
ela estava desaparecida desde 
a noite de ontem, quando saiu 
para fazer uma corrida. 

O veículo dela havia sido 
localizado abandonado na ma-
nhã de hoje perto do Anel vi-
ário, em Aparecida de Goiânia, 
e o corpo foi encontrado, pou-
co antes das seis da noite, em 
uma estrada de chão, ao lado 
de um motel, no Setor vila 
Rosa, em Goiânia. Ainda não 
há relatos sobre o que teria 
provocado a morte de Vanusa.

Uma operação con-
junta entre o comando 
de operações de Divisas 
e o Batalhão de choque 
resultou na apreensão 
de nove tabletes de ma-
conha, na madrugada 
de ontem, em Rio Verde. 
Uma mulher foi presa. 

o entorpecente es-
tava sendo transporta-
do dentro de uma mala 

que estava no bagageiro 
de um ônibus interesta-
dual. A droga foi locali-
zada com ajuda de um 
cão farejador do Bata-
lhão de Choque.  

Diante do fato, a proprie-
tária da mala, juntamente 
com a droga, foram encami-
nhadas para o DP local onde 
foi autuada em flagrante 
por tráfico de drogas.

o ministro da infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, afirmou, por meio 
de vídeo publicado em 
seu perfil no Twitter, que o 
governo de Jair Bolsonaro 
vai retomar as concessões 
de ferrovias e prometeu 
três licitações até 2020. 
o programa, conforme 
ele, será “ambicioso, mas 
possível”, e permitirá que 
o setor ferroviário dobre 
sua participação na ma-
triz de transporte bra-
sileira até 2025, saindo 
dos atuais 15% para algo 
entre 29% e 30% em um 
período de oito anos.

A primeira concessão, 
segundo o ministro da 
Infraestrutura, será reali-
zada já em março com a 
licitação da ferrovia nor-
te-Sul, que vai ligar Porto 
Nacional, em Tocantins, 
à Estrela do D’Oeste (SP), 
unindo Porto do itaqui, 
no Maranhão (MA), ao 
Porto de Santos, em São 
Paulo (SP). As outras 
duas concessões serão 
a ferrovia de integração 
oeste-leste na Bahia, 

Reprodução

Reprodução

Reprodução

que vai ligar Caetité ao Por-
to de ilhéus, e ainda a Ferro-
grão, no Mato Grosso (MT).

“Vamos ter uma grande 
espinha dorsal ferroviária. 
isso vai ser transformador 
para o País”, destacou Frei-
tas, em vídeo publicado em 
seu perfil no Twitter. A men-
sagem foi compartilhada 
pelo presidente Bolsonaro 
que exaltou a formação e a 
experiência militar do minis-
tro. Freitas anunciou ainda 
que o governo fará a prorro-
gação antecipada dos con-
tratos de concessão e vai 
usar as outorgas (antecipa-
ção da receita futura dos 
licitantes) para a constru-

ção de novos trechos.
A primeira que utiliza-

rá este modelo, conforme 
o ministro, será a Ferrovia 
da integração do centro-
-oeste, que vai ligar Água 
Boa, no Mato Grosso, a 
Campinorte, em Goiás. 
“Vamos impulsionar uma 
área de influência que 
representa praticamente 
16 milhões de toneladas 
no Vale do Araguaia. Isso 
vai ter um impacto muito 
forte no frete e vai gerar 
uma competição entre 
eixos importantes. É tirar 
caminho das rodovias e 
diminuir o custo Brasil”, 
conclui o ministro.
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“Brasil precisa de ajuste fiscal de R$ 300 
bilhões para estancar crescimento da dívida”
A equipe econômica li-

derada por Paulo Gue-
des terá de promover 

um ajuste fiscal de aproxima-
damente R$ 300 bilhões para 
deixar as contas públicas no 
azul e conseguir estancar o 
endividamento do país.

o montante, calculado por 
bancos e consultorias ouvi-
dos pelo G1, é o esforço que 
o Brasil tem de fazer para sair 
da atual situação de déficit e 
voltar a registrar um superá-
vit primário (a economia que 
o governo faz para pagar os 
juros da dívida pública, quan-
do as receitas superam as 
despesas) capaz de impedir o 
aumento da dívida bruta.

neste ano, a meta do gover-
no – definida ainda pela gestão 
Michel Temer – é de um déficit 
primário de R$ 132 bilhões (ou 
1,8% do PIB). Na conta dos eco-
nomistas, apenas um superávit 
primário superior a 2% do PIB 
vai ser suficiente para controlar 
a dívida bruta – um importan-
te indicador da qualidade das 
contas públicas e bastante ana-
lisado pelas agências de classifi-
cação de risco na avaliação das 
notas de crédito dos países.

Desde 2014, a economia 
brasileira tem colhido sucessi-
vos déficits, o que levou a um 
aumento acelerado da dívida 
do país. O Brasil perdeu o grau 
de investimento em 2015.

Hoje, os analistas estimam 
que, se todas as medidas neces-
sárias forem implementadas, a 
estabilização da dívida só deve 
ocorrer em meados da próxima 
década, por volta de 2025. “O 

país precisa de uma virada fiscal 
muito grande”, afirma Gabriel 
Leal de Barros, diretor da Insti-
tuição Fiscal Independente (IFI). 
“Não será apenas uma medida 
que fará todo o ajuste.”

O tamanho do esforço fis-
cal necessário também fica 
evidente quando comparado 
a outros gastos do governo. 
ele é equivalente a 10 vezes 
o orçamento anual do Bolsa 

Família, por exemplo. Se o 
país não conseguir endereçar 
a questão fiscal, a percepção 
de risco com o Brasil tende 
a piorar, o que pode deixar a 
retomada do grau de investi-
mento ainda mais distante.

Ao longo da campanha, 
o presidente Jair Bolsonaro 
prometeu zerar o déficit logo 
no primeiro ano de governo. 
De fato, segundo economis-

tas, o desempenho fiscal de 
2019 até pode ser impulsio-
nado por questões pontuais 
– como receitas provenientes 
de cessão onerosa e leilões 
de petróleo –, mas não ainda 
pelo impacto direto de medi-
das fiscais mais estruturais.

Agenda longa
A reforma da Previdência 

é a que tem mais capacidade 

de trazer benefícios fiscais no 
longo prazo, mas sozinha é 
insuficiente para o tamanho 
do ajuste necessário. Os ana-
listas avaliam que também 
será preciso alterar a regra de 
ganho real do salário mínimo, 
evitar qualquer tipo de au-
mento para o funcionalismo 
público, promover a reonera-
ção da folha de pagamentos, 
e rever as renúciais fiscais e 
uma série de benefícios so-
ciais (veja detalhes na arte).

“Revisar os gastos do go-
verno como abono salarial e 
seguro-desemprego é impor-
tante. Mas a parte estrutural, 
o que causa o desequilíbrio, 
é a baixa idade de aposenta-
doria e a vinculação dos be-
nefícios ao salário mínimo”, 
afirma Pedro Schneider, eco-
nomista do banco Itaú.

A expectativa é que o go-
verno encaminhe uma pro-
posta de reforma da Previdên-
cia ao Congresso em fevereiro. 
Por ora, a equipe econômica 
já indicou que pode adotar 
um regime de capitalização e 
avalia uma proposta de transi-
ção que soma idade e tempo 
de contribuição.
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Após quase três meses da 
eleição do presidente Jair Bol-
sonaro, o governo caminha 
para apresentar uma proposta 
definitiva de reforma da Previ-
dência sem ter ouvido repre-
sentantes dos trabalhadores.

enquanto lida com pres-
sões de setores influentes, 
como militares – que querem 
ficar de fora da reforma e com 
forte presença no governo 
– e servidores públicos, cate-
goria capaz de forte pressão 
no congresso, a equipe que 
elabora os detalhes finais da 

proposta para endurecer as 
regras da aposentadoria não 
abriu as portas para dialogar 
com as centrais sindicais.

A estratégia diverge da ado-
tada pela gestão de Michel te-
mer, que organizou uma série 
de reuniões com representan-
tes dos trabalhadores.

também nos governos pe-
tistas, os sindicalistas partici-
param das discussões sobre 
as mudanças no sistema. O 
governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva chegou a fazer, em 
2007, um Fórum da Previdên-

cia, que acabou sem propos-
tas de alteração nas regras.

nos primeiros dias deste 
ano, as centrais enviaram 
uma carta ao presidente 
para tentar abrir um canal 
de comunicação, mas conti-
nuaram fora da formulação 
da proposta de reforma.

o documento, assinado 
pelos presidentes de seis 
centrais, afirma que o grupo 
está aberto ao diálogo e traz 
críticas às propostas liberais 
da equipe econômica.

“Esperamos que todas as 

medidas que atinjam os traba-
lhadores passem por um amplo 
processo de discussão e nego-
ciação”, diz o documento.

De acordo com sindica-
listas, a ausência total de 
diálogo entre governo e 
trabalhadores é algo inédi-
to nas últimas décadas.

“Nós tivemos essa experi-
ência de sermos ouvidos an-
tes da apresentação formal 
das propostas desde o go-
verno de Fernando Henrique 
Cardoso. Sempre teve esse 
diálogo antes”, afirmou o 

secretário-geral da Força Sin-
dical, João Carlos Gonçalves.

A elaboração da proposta 
de reforma da Previdência 
esteve no centro das discus-
sões do governo de transição 
e agora chega à reta final.

A ideia da equipe econô-
mica é que Bolsonaro apro-
veite o tempo da viagem ao 
Fórum econômico Mundial, 
na Suíça, nesta semana, para 
repassar todos os pontos do 
texto e bater o martelo sobre 
a proposta final de reforma 
que será enviada no início de 
fevereiro ao Congresso.

o ministro Paulo Guedes 
(Economia) vai acompanhar 
Bolsonaro e deve endossar o 
discurso de criar uma agenda 
de reformas profundas, a co-
meçar pela Previdência.

Sob o comando de Gue-
des, o texto é elaborado pela 
equipe do secretário espe-
cial de Previdência e traba-
lho, Rogério Marinho. Em 
2017, durante seu mandato 
de deputado, Marinho foi re-
lator da reforma trabalhista, 
proposta duramente critica-
da pelas centrais sindicais.

Presidente da UGT (União 
Geral dos Trabalhadores), Ri-
cardo Patah defende que a 
reforma da Previdência traga 
idades mínimas para aposen-
tadoria de 62 anos para ho-

mens e 57 para mulheres.
o tópico ainda passa por 

avaliação do novo gover-
no. O texto em tramitação 
na Câmara está em 65 (ho-
mens) e 62 anos (mulheres).

“Espero que até o fim do 
mês aconteça essa reunião 
com o governo. Formaliza-
mos o pedido e até manda-
mos sugestões em relação à 
reforma”, afirmou Patah.

O presidente da CSB (Cen-
tral dos Sindicatos Brasilei-
ros), Antonio Neto, afirmou 
que, apesar de ter se mostra-
do pouco flexível, o governo 
temer chamou todas as cen-
trais para debater o tema.

“Não obtivemos resposta da 
carta que enviamos a Bolsona-
ro. Nem mesmo na transição 
fomos consultados. Estamos 
abertos a conversar e mostrar 
as informações que os traba-
lhadores detêm”, afirmou.

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), que não parti-
cipou dos encontros promovi-
dos pela equipe de temer por 
não reconhecer a legitimida-
de do governo, agora se mos-
tra disposta ao diálogo.

O presidente da entidade, 
Vagner Freitas, já se posicio-
nou contra as mudanças na 
aposentadoria e critica es-
pecialmente a criação de um 
sistema de capitalização.

Governo ignora debate com sindicatos na formulação da reforma da Previdência



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
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$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

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

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
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.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Bolsonaro embarca para Davos, em 
sua primeira viagem internacional
com uma agenda vol-

tada para a defesa da 
abertura econômica, 

do combate à corrupção e 
do compromisso com a de-
mocracia, o presidente Jair 
Bolsonaro embarcou on-
tem às 22h para Davos, na 
Suíça, onde participará do 
Fórum Econômico Mundial. 
Ele viajará acompanhado 
dos ministros da economia, 
Paulo Guedes; das Relações 
exteriores, ernesto Araújo, 
e da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro.

Em sua 39ª edição, o 
Fórum econômico Mundial 
reúne a elite política e eco-
nômica global para discutir 
a conjuntura mundial e es-
timular a cooperação entre 
governos e o setor privado. 
na estreia de Bolsonaro no 
exterior, o governo preten-
de vender a empresários 
e a políticos a imagem de 
que a economia brasilei-
ra está modernizando-se, 
com abertura comercial, 
segurança jurídica para os 
investidores externos e re-
formas estruturais.

o presidente pode dis-
cursar na terça-feira (22), 
num painel sobre a crise 
na venezuela, e tem até 45 
minutos reservados para 
falar na sessão plenária do 
fórum às 11h30 de quarta-

-feira (23), no horário local, 
8h30 em Brasília. Bolsona-
ro também pode discursar 
no painel o Futuro do Bra-
sil, marcado para logo após 
a sessão plenária.

na noite de terça, o pre-
sidente terá um jantar pri-
vado com os presidentes da 
Colômbia, Iván Duque; do 
Equador, Lenín Moreno; do 
Peru, Martín Vizcarra; e da 
costa Rica, carlos Alvarado 
Quesada. Os cinco presiden-

tes latino-americanos assis-
tirão a uma apresentação do 
presidente executivo da Mi-
crosoft, Satya Nadella.

Para quarta-feira (24), 
está prevista a participa-
ção do presidente num al-
moço de trabalho sobre a 
globalização 4.0, que trata 
da quarta revolução indus-
trial proporcionada pela 
tecnologia e é o tema do 
Fórum econômico Mundial 
neste ano. Em seguida, a 

comitiva retorna para Zu-
rique, de onde embarca de 
volta para Brasília, chegan-
do à capital federal na ma-
nhã de quinta-feira (25).

 
Ministros
os ministros terão agen-

das paralelas em Davos. 
Paulo Guedes tem previstas 
reuniões com a diretora-ge-
rente do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Christi-
ne lagarde, e encontros bi-

laterais com o diretor-geral 
da organização Mundial do 
Comércio (OMC), Roberto 
Azevêdo; com o presidente 
do Banco interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Luis 
Roberto Moreno; e com o 
secretário-geral da Câmara 
de comércio internacional, 
John Denton. O ministro da 
economia também se en-
contrará com o secretário 
de tesouro dos estados Uni-
dos, Steven Mnuchin.

 Guedes também preten-
de reunir-se com empresá-
rios das áreas de infraes-
trutura, logística, energia e 
tecnologia e representantes 
de fundos de investimentos 
e fundos soberanos. Nos en-
contros, o ministro informa-
rá que a equipe econômica 
trabalha numa agenda calca-
da em quatro pilares: refor-
ma da Previdência, privatiza-
ções, reforma administrativa 
e abertura comercial.

Segundo o Ministério da 
Economia, Guedes informará 
que o Brasil pretende dobrar 
os investimentos (público e 
privados) em pesquisa, tec-
nologia e inovação nos pró-
ximos quatro anos e a cor-
rente de comércio – soma 
de importações e exporta-
ções – de 22% para 30% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos no país).

A abertura comercial de-
fendida por Guedes ocorre-
ria de forma gradual, acom-
panhada de um programa 
de desburocratização e de 
redução de impostos para 
empresas para não sacrifi-
car a indústria brasileira. A 
diminuição de tributos seria 
financiada por privatizações 
e pelas reformas que conte-
rão ou reduzirão os gastos 
públicos nos próximos anos.

Reprodução

Democratas rejeitam nova proposta de 
Trump e pedem por reabertura do governo

Em uma tentativa de que-
brar o impasse da paralisação 
do governo norte-americano, 
o presidente dos eUA, Donald 
trump, sugeriu ontem esten-
der proteções temporárias para 
jovens trazidos para os eUA 
ilegalmente - como crianças e 
aqueles que fogem de zonas de 
desastre - em troca de seu pro-
metido muro na fronteira. No 
entanto, os democratas logo 
descartaram a proposta.

Antes mesmo do anúncio, a 
presidente da Câmara, Nancy 
Pelosi, disse que a proposta do 
presidente para acabar com os 
29 dias de paralisação parcial 
do governo foi “uma compi-
lação de várias propostas an-
teriores rejeitadas, cada uma 
das quais são inaceitáveis”. En-
quanto isso, o líder democrata 
no Senado, chuck Schumer, 
disse que a proposta de trump 
é simplesmente “mais uma 
tomada de reféns”, acres-
centando que o plano de 
Trump oferece “remédios 
unilaterais e ineficazes”. O 

democrata de nova York dis-
se que há apenas uma saída 
para a paralisação parcial.

“Abra o governo, senhor 
presidente e depois demo-
cratas e republicanos podem 
ter uma discussão civil e che-
gar a soluções bipartidárias”, 
disse ele. Os democratas fize-
ram o seu próprio movimen-
to na sexta-feira para tentar 
quebrar o impasse quando 
eles se comprometeram a 
fornecer centenas de mi-
lhões de dólares a mais para 
a segurança na fronteira. Mas 
trump, que ainda não reco-
nheceu essa oferta, estabe-
leceu seu próprio plano, que 
autoridades disseram que es-
tava “em obras” há dias.

Buscando lançar o plano 
como um caminho bipartidário, 
Trump disse no sábado que ele 
estava incorporando ideias de 
democratas. Porém, os prin-
cipais democratas deixaram 
claro que eles não foram con-
sultados. Trump também disse 
que o líder da maioria no Se-

nado, Mitch Mcconnell, traria 
a legislação para uma votação 
esta semana, embora os demo-
cratas provavelmente deverão 
rejeitar. McConnell afirmou an-
teriormente que nenhuma vo-
tação deve ser realizada no Se-
nado até trump e democratas 
concordaram em um projeto 
de lei. Fonte: Associated Press
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

 Livro Boas Práticas do
Mercado Imobiliário, corretor de imóveis

O livro “Boas Práticas do Mercado Imobiliário, corretor de imóveis”, trabalho 
realizado pelo SINDIMÓVEIS-GO,  em conjunto com as entidades representativas do 
mercado imobiliário , tem como objetivo ampliar o conhecimento do corretor (a) de imóveis 
em diversas áreas ; Agregar valor contínuo para si e fazer a sociedade enxergar a 
importância da presença do corretor (a) de imóveis, nas transações imobiliárias, em 
benefício de todos que buscam por novas moradias, sejam elas para uso próprio, 
estabelecer-se comercialmente, investimento ou locação.
 Disponibilizamos o livro impresso, onde poderá ser retirado na sede do sindicato ou  
através e-book .
      Maiores informações : No SINDIMÓVEIS-GO- (62) 99137-8709

Sindicato recebe contrato 
do corretor associado  
O Sindicato dos Corretores de Imóveis 

no  Estado de Goiás , SINDIMÓVEIS-GO 
está   preparado para receber e  registrar o 
contrato referente ao corretor associado , 
previsto em Lei 13.097/15, art.139 onde fica 
regulamentada a possibilidade de o corretor 
de imóveis poder associar-se a uma ou mais 
imobiliárias, “mantendo sua autonomia 
profissional, sem qualquer outro vínculo, 
inclusive empregatício e previdenciário, 
mediante contrato de associação específico, 
registrado no Sindicato dos Corretores de 
Imóveis.

 O sindicato montou um departamento 
específico no qual o assessor jurídico , 
prestará todo auxilio para o corretor de 
imóveis.

Para maiores esclarecimentos entrar em 
contato com o SINDIMÓVEIS, através do 
f one :  ( 62 )  98407 -3855  ou  e -ma i l : 
jadm@sindimoveis-go.org.br

Formação de novos 
corretores de imóveis

Ser corretor de imóveis é participar de um ramo 
consolidado, maduro e cheio de oportunidades de 
crescimento. Apesar das incertezas sobre o momento 
econômico que vive o Brasil, ser corretor de imóveis 
continua valendo muito a pena para profissionais que 
colocam qualidade no que fazem e buscam atualização 
constante .

A responsabilidade de ser um corretor de imóveis é 
muito grande, pois o cliente coloca toda confiança nele 
para a escolha de sonho, que é obter um imóvel.

É de suma importância a presença de um 
profissional corretor de imóveis na hora de concluir uma 
transação imobiliária.

O curso de formação profissional de Técnico em 
Transações Imobiliárias” é indispensável àqueles  que 
pretendem ingressar na carreira de corretor de imóveis.

O SINDIMÓVEIS-GO através da sua instituição de 
ensino qualifica novos profissionais para o mercado 
competitivo .

Para saber mais sobre como ingressar na carreira 
de corretor de imóveis , maiores  informações no 
SINDIMÓVEIS-GO: (062) 99137-8709

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

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

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
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.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Aquaman ultrapassa marca 
dos US$ 300 milhões na 
bilheteria doméstica

Aquaman, o mais re-
cente filme da DC Co-
mics, acaba de atingir 
uma marca significativa 
em sua bilheteria nos es-
tados Unidos.

O longa já arrecadou 
mais de US$ 300 milhões 
no país, algo considera-
do bastante raro. Mun-
dialmente, o filme é a 
segunda maior bilheteria 
para um longa inspirado 
em personagens da Dc, 
com mais de US$ 1 bilhão 
mundialmente. O filme 

só fica atrás de O Cavaleiro 
das trevas Ressurge, que 
arrecadou US$ 1,08 milhões 
no mundo todo.

o elenco de Aquaman 
conta também com, além de 
Jason Momoa no papel do 
herói, Patrick Wilson como 
Mestre dos oceanos, nico-
le Kidman como a Rainha 
Atlanna, Willem Dafoe como 
Vulko e Amber Heard como 
Mera. James Wan (Invoca-
ção do Mal) dirige o filme.

Aquaman está em exibi-
ção nos cinemas brasileiros.

Anitta antecipa Carnaval 
no Rio com primeiro ensaio 
do Bloco das Poderosas
A cantora Anitta fez 

neste domingo o pri-
meiro ensaio do seu 

Bloco das Poderosas, no Jo-
ckey Club do Rio de Janeiro. 
Em um palco 360°, a Podero-
sa levantou o público dando 
uma palhinha do que prome-
ter ser a palavra chave do seu 
Carnaval 2019: Animação.

Anitta subiu ao palco 
exatamente às 20h, cinco 
horas depois dos portões 
do Jockey abrirem. No re-
pertório, Bang, vai Ma-
landra e Downtown foram 
sucessos que animaram o 
público. Como nos desfiles 
oficiais de seu bloco, a can-
tora também convidou ou-
tros artistas para agitarem 
a festa. As bandas Melim, 
Atitude 67 e Tchakabum 
marcaram presença. Esta 
última, inclusive, transfor-
mou o palco em trio elétri-
co por cerca de meia hora.

em clima de carnaval, 
Anitta também dedicou 
boa parte do ensaio aos 
hits do axé. Por várias ve-
zes, suas amigas de infân-
cia subiram ao palco para 
aproveitarem a festa com a 
cantora. Anitta também se 
arriscou na percussão e in-
teragiu com a plateia.

A fã claudiane Rodri-
gues, de 25 anos, contou 
à reportagem que sempre 
acompanha Anitta, e que o 
repertório do show é sem-
pre um “cheque-mate”: 
“Todo Carnaval ela empla-
ca um show diferente, de 
cara nova e que anima todo 
mundo. Sou fã já há cinco 
anos, e todo carnaval acom-
panho ela em tudo”, disse.

com Anitta tatuada no 
braço, a carioca Juliana 
Fourny contou ao UOL que 

o amor explica tudo em 
nome da cantora. Mora-
dora de Guadalupe, bairro 
vizinho ao que a cantora 
nasceu e foi criada, Rocha 
Miranda, Juliana conta que 
segue Anitta desde os tem-
pos de MC: “Sempre que 
eu posso, venho ver. Não 
importa onde seja!”.

o momento mais come-
morado pelos fãs foi quando 
a cantora assumiu seu na-
moro com o carioca Ronan 
Carvalho. Após relembrar o 
episódio em que o vocalista 
leandro osmar lhe roubou 
um beijo, no Prêmio Mul-
tishow de 2018, Anitta brin-
cou para que o namorado 
não ficasse chateado com 
o que aconteceu antes dos 
dois se conhecerem. Depois 
da brincadeira, Ronan falou 
ao microfone, da área VIP, e 
deu boa noite ao público.

Soltinha, Anitta também 
fez um brinde no palco e 
trocou de roupa para ficar 
mais confortável. Ressal-
tando que o show era um 
ensaio, ela pediu para a pla-

teia não exigir perfeição dos 
convidados, que consegui-
ram agenda de última hora 
para prestigiarem a cantora.

Durante a apresentação, 
uma parte do som falhou e 
atenta aos pedidos do pú-
blico, a própria Anitta foi à 
mesa de som cobrar uma 
solução rápida. Com um 
calor típico do verão cario-
ca, Anitta também jogou 
garrafas de água aos fãs.

Uma participação polêmi-
ca fez o show parar por cerca 
de dois minutos. Ao subir no 
palco, seu amigo nego do 
Borel foi vaiado por parte do 
público presente.

Ao fim da apresentação 
dele, Anitta pediu a palavra 
para se direcionar ao público 
LGBT, que fazia sinais negati-
vos em direção ao cantor e 
continuava a vaiá-lo.

“Eu jamais vou virar as 
costas para um amigo meu. 
o que eu posso fazer como 
amiga é instruir as pessoas 
das coisas que elas não sa-
bem. A gente vive num país 
em que as pessoas sabem 

muito pouco sobre muitas 
coisas. As aprendem com 
os erros, ele aprende com 
os dele”, afirmou.

nego do Borel esteve no 
centro de uma polêmica re-
centemente, quando fez um 
comentário transfóbico dire-
cionado à artista Luisa Mari-
lac, dizendo que ela era “um 
homem muito bonito”. Luisa 
é uma mulher trans.

Quando nego desceu 
do palco, o show conti-
nuou por mais meia hora. 
no total, Anitta animou o 
público por cerca de duas 
horas e meia, com hits em 
inglês e espanhol.

o Bloco das Poderosas 
sai todo sábado seguinte ao 
carnaval, no centro do Rio 
de Janeiro. A produção não 
divulgou o público presente 
no ensaio deste domingo, 
mas com ingressos a partir 
de R$ 100, o Jockey Club, 
que fica aos pés do Cristo 
Redentor, o evento recebeu 
centenas de pessoas e con-
firmou o sucesso de Anitta 
junto ao público carioca.
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