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Brasil é o 3º país a passar 
mais tempo em aplicativos
As pessoas passaram 3 horas e 40 minutos por dia, em média, utilizando aplicativos (também conhecidos como apps) em 2019. O 
índice é 35% maior do que em 2017. As informações são do principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria App Annie. p2
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Brasil registra mais de 200 ataques 
contra jornalistas em 2019
Em 2019, foram registrados 208 ataques a veículos de comunicação 
e a jornalistas, um aumento de 54,07% em relação ao ano anterior. p2
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Brasil é o 3º país em que pessoas 
passam mais tempo em aplicativos
AS pessoas passa-

ram 3 horas e 
40 minutos por 

dia, em média, utilizando 
aplicativos (também conhe-
cidos como apps) em 2019. 
O índice é 35% maior do que 
em 2017. As informações 
são do principal relatório 
sobre o tema no mundo, da 
consultoria App Annie.

O Brasil ficou na terceira 
colocação no ranking dos 
países em termos de tempo 
gasto em apps, levemente 
acima da média, com 3 ho-
ras e 45 minutos.

O país foi superado pela 
China, onde as pessoas me-
xem com esses programas 
durante quase 4 horas, e a In-
donésia, onde o tempo diário 
chegou a 4 horas e 40 minu-
tos. Em seguida, vêm a Coreia 
do Sul (3h40) e Índia (3h30).

Na comparação entre 
2019 e 2017, a China obteve 
a maior ampliação (60%), se-
guida pela Índia, o Canadá e 
a França (25%), a Indonésia 
(20%) e o Brasil, a Alemanha, 
Coreia do Sul, o Japão e Reino 
Unido (15%).

No recorte por idade, a 
chamada geração Z (nasci-
da entre 1997 e 2012) pas-
sou 3 horas e 46 minutos 
por app por mês e teve 150 
sessões por mês nos princi-
pais aplicativos.

O download anual de apli-
cativos cresceu 45% nos úl-
timos três anos: saiu de 140 
bilhões em 2016 para chegar 
a quase 204 bilhões em 2019.

No Brasil, esse aumento foi 
de 40%, atingindo cerca de 5 
bi no ano passado. Entre as 
nações, o maior aumento no 

período foi da Índia: 190%.
 
Tipos
Os apps de finanças foram 

acessados 1 trilhão de vezes 
em 2019, um crescimento de 
100% na comparação com 
2017. O Brasil também ficou 
em terceiro no ranking desse 
tipo de programa, atrás ape-
nas da Índia e da China.

Mas enquanto alguns paí-
ses já têm a maioria de aces-
sos em carteiras virtuais (Chi-
na e Coreia do Sul), no Brasil 
e em outros (como Indonésia, 
França e Alemanha) as tran-
sações digitais são realizadas 
em sua maioria por apps de 
bancos. Os apps mais baixa-
dos nessa categoria foram 
Nubank, FGTS, Picpay, Caixa e 
Mercadopago.

O Brasil seguiu na terceira 
colocação também no ranking 

do crescimento em tempo 
gasto em apps de compras, 
atrás da Índia e Indonésia.

Entre 2018 e 2019, os bra-
sileiros ampliaram em 32% 
a sua presença nesse tipo 
de ferramenta. Os apps mais 
baixados com essa finalidade 
foram Mercadolivre, Ameri-
canas, Magazine Luiza, AliEx-
press e Wish.

A colocação foi mantida 
também no caso dos apps de 
entrega de comida. O núme-
ro de sessões nesse tipo de 
ferramenta entre os usuários 
daqui foi de 8 bilhões, ficando 
atrás dos Estados Unidos (10 
bi) e da Indonésia (20 bi).

Nas aplicações volta-
das ao entretenimento, o 
Brasil ficou em 7º lugar no 
ranking de crescimento en-
tre 2018 e 2019, ainda as-
sim com um índice de 32%.

Entre os locais onde o uso 
desse tipo de app foi maior es-
tão Índia (78%), França (60%) 
e Japão (58%). Os mais baixa-
dos dessa modalidade foram 
Netflix, Youtube Go, Amazon 
PrimeVideo, Globoplay e Viki.

Entre as redes sociais, o 
estudo não divulgou ranking 
mundial, mas registrou a 
força do app chinês Tik Tok. 
A lista de mais baixados no 
Brasil é formada por What-
sapp, Status Saver, Snapchat, 
Telegram e Hago.

 
Investimentos
Já os gastos com aplicati-

vos aumentaram 110%, pas-
sando de US$ 55 bilhões para 
US$ 120 bilhões no mesmo 
período. Os jogos são res-
ponsáveis por 72% do fatu-
ramento. A China aumentou 
190% nos últimos três anos, 

chegando a acumular 40% 
do mercado mundial.

Em 2019, foram gastos US$ 
190 bilhões em publicidade 
em dispositivos móveis. Neste 
ano, a projeção da consultoria 
é de que essa movimentação 
chegue a US$ 240 bilhões.

 
Internet das Coisas
O documento destaca o 

papel dos apps no ambiente 
interconectado que vem sen-
do chamado de Internet das 
Coisas. Nos Estados Unidos, 
os apps mais baixados para 
esse tipo ecossistema foram 
os assistentes Alexa e Google 
Home, o agregador de servi-
ços audiovisuais Roku, o sis-
tema de videogame Xbox, o 
sistema de segurança domés-
tica Ring e o aplicativo vincu-
lado a um relógio conectado 
Fitbit. (Agência Brasil)

Marcello Casal Jr

Brasil registra 
mais de 200 
ataques 
contra 
jornalistas 
em 2019

Em 2019, foram regis-
trados 208 ataques a ve-
ículos de comunicação e 
a jornalistas, um aumen-
to de 54,07% em relação 
ao ano anterior, quando 
foram registradas 135 
ocorrências, de acordo 
com o relatório Violên-
cia contra Jornalistas e 
Liberdade de Imprensa 
no Brasil, divulgado nes-
ta quinta-feira (16) pela 
Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj).

Dados do relatório 
mostram que, em 2019, 
houve dois assassinatos, 
28 casos de ameaças ou 
intimidações, 20 agres-
sões verbais, 15 agres-
sões físicas, dez casos de 
censura e outros de im-
pedimentos ao exercício 
profissional.

O relatório destacou 
o assassinato dos jor-
nalistas Robson Giorno 
e Romário da Silva Bar-
ros, ambos com atuação 
em Maricá (RJ). Ainda 
foi assassinado outro 
membro da área de co-
municação, o radialista 
Claudemir Nunes, que 
atuava numa rádio co-
munitária em Santa Cruz 
de Capiberibe (PE). Em 
2018, foram quatro ra-
dialistas mortos em ra-
zão de suas atividades.

A federação informa 
ainda que diminuiu o nú-
mero de casos de agres-
sões físicas, tipo de vio-
lência mais comum até 
2018. Em 2019, foram 15 
casos que vitimaram 20 
profissionais, segundo o 
relatório.

De acordo com a Fe-
naj, os políticos foram 
os principais autores de 
ataques a veículos de co-
municação e jornalistas. 
O relatório registra 144 
ocorrências (69,23% do 
total), a maioria delas 
tentativas de descredibili-
zação da imprensa (114). 
Segundo o levantamento, 
o presidente Jair Bolso-
naro foi o autor de 121 
ataques em 2019, o equi-
valente a 58,17% do total 
de casos registrados no 
ano (208).

Trânsito na região da Marginal 
Botafogo recebe novas intervenções

O trânsito na região da 
Avenida Independência/
Marginal Botafogo sofrerá 
novas intervenções a partir 
da próxima segunda-feira 
(20/1). A Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transporte 
e Mobilidade (SMT) infor-
mou que a circulação na 
Marginal Botafogo terá res-
trições nos dois sentidos, 

em decorrência das obras 
da Avenida Leste/Oeste.

A Rua 227 será interdi-
tada nos dois sentidos para 
receber os pilares do viaduto 
da Avenida Leste/Oeste. Já 
o cruzamento da Rua 67-A 
com a Avenida Contorno 
será bloqueado, e a circula-
ção será restrita, com acesso 
local, na Rua 67-A, via Mar-

ginal Botafogo. Os desvios 
implantados na região, em 
dezembro de 2019, serão 
mantidos.  

O Secretário Municipal de 
Trânsito, Fernando Santana, 
explica que a sinalização está 
devidamente implantada e 
que agentes da SMT estarão 
na região  nos primeiros dias 
para orientar os motoristas.

Reprodução
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ANTT atualiza tabela dos 
valores do piso mínimo do frete
A Agência Nacional de 

Transporte Terres-
tres (ANTT) publicou 

ontem, no Diário Oficial da 
União a resolução que atua-
liza a tabela com os valores 
do piso mínimo de frete para 
o transporte rodoviário de 
carga. Entre as mudanças 
nas regras, está a inclusão no 
cálculo do piso das diárias do 
caminhoneiro. A nova tabela 
entra em vigor na próxima 
segunda-feira (20).

A partir de agora, as re-
gras se aplicam a 12 catego-
rias, pois houve a inclusão 
de um novo tipo de carga, 
a pressurizada. Também fo-
ram criadas duas novas ta-
belas para as cargas de alto 
desempenho, aquelas que 
levam menor tempo para 
carga e descarga. Na resolu-
ção anterior não havia esse 
tipo de diferenciação. Houve 
ainda a atualização monetá-
ria de itens que compõem a 
tabela, como pneu e manu-
tenção do caminhão.

Pelas novas regras, não 
entram no cálculo do piso 
mínimo a margem de lucro 
do caminhoneiro, custos 
com pedágios e relaciona-

dos às movimentações lo-
gísticas complementares ao 
transporte de cargas com 
uso de contêineres e de fro-
tas dedicadas ou fidelizadas 
e, também, despesas de ad-
ministração, tributos e taxas. 
Esses itens serão negociados 

entre caminhoneiros e em-
barcadores para compor o 
valor final do frete.

De acordo com a agência, 
a nova resolução também 
prevê o pagamento do frete 
de retorno para as operações 
proibidas de trazer       carga 

de retorno, como, por exem-
plo, no caso de caminhão 
que transporta combustível 
e não pode voltar transpor-
tando outro tipo de carga.

Outro tema presente na 
resolução da ANTT é o de-
talhamento da multa para 

quem contratar o serviço 
abaixo do piso mínimo. A 
pena a ser aplicada é de 
duas vezes a diferença entre 
o valor pago e o piso devido, 
sendo que é de no mínimo 
R$ 550 e de, no máximo, 
R$ 10.500. Já quem ofertar 

contratação do transporte 
de rodoviário de carga abai-
xo do piso mínimo pode ser 
multado em R$ 4.975.

Criada após a greve dos 
caminhoneiros de 2018, a 
Lei 13.703, de 2018, que 
instituiu a Política Nacional 
de Pisos Mínimos do Trans-
porte Rodoviário de Car-
gas, especifica que os pisos 
mínimos de frete deverão 
refletir os custos operacio-
nais totais do transporte, 
definidos e divulgados nos 
termos da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), com priorização dos 
custos referentes ao óleo 
diesel e aos pedágios.

De acordo com a legisla-
ção, a tabela deve trazer os 
pisos mínimos referentes ao 
quilômetro rodado por eixo 
carregado, consideradas as 
distâncias e as especificida-
des das cargas, bem como 
planilha de cálculos utilizada 
para a obtenção dos pisos 
mínimos. Esses valores serão 
reajustados sempre que hou-
ver uma variação negativa 
ou superior de 10% no pre-
ço médio ao consumidor do 
óleo diesel. (Agência Brasil)

Tânia Rêgo

(62)  3434-5539 / 
3434-5546
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Feijoada Curso Curso 2
A casa noturna “Ideologia”, locali-
zada no Serrinha, apresenta várias 
atrações para este final de semana. 
Hoje tem a banda ‘Kamisa 10’, 
amanhã é a vez do Dj Stereo Karma 
celebrar seu aniversário com a pre-
sença de 6 dj’s no line up da festa 
“THE VOID” e no domingo a banda 
‘25 Zero Um’, marca presença no 
“Baile da Serrinha”.

Os personagens oficiais da Turma da 
Mônica, Mônica e Cebolinha, passarão 
a atender fãs para fotos às sextas-feiras, 
sábados, domingos e feriados, na 
Estação Turma da Mônica, no Shopping 
Cerrado, sempre às 14h30, 16h, 17h e 
18h30. Ingressos a R$ 45 de segunda 
a sexta (2 e 12 anos) e R$ 49 aos sába-
dos, domingos e feriados.

O Superintendente do Grupo Mega 
Moda, Chrystiano Câmara, será um 
dos seis palestrantes convidados no 
prêmio ‘Pega a Visão de Empre-
endedorismo Popular’, que trará 
amanhã, no Sesc, os finalistas da 
premiação, palestras como a do 
escritor Rick Chester. O evento é 
gratuito e pede 5kg de alimento 
não perecível para cada pessoa.

A rede de franquia tioBák e a esti-
lista Lara Vaz, fundadora da marca 
de camisas QUIM, unirão mais uma 
vez moda e gastronomia. Em março 
deve sair da “chapa” uma nova co-
leção assinada por ela, que também 
assume como nova embaixadora 
da marca, e inspirada nos produtos 
vegetarianos da hamburgueria.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco rece-
be hoje, sexta-feira (17), a partir das 
23 horas, a banda Groove Quintal.

A chef Geralda Fraga assina o 
jantar dos graduandos do curso 
de Educação Física da PUC-Goi-
ás, amanhã, no Instituto ACDC 
– Desenvolvimento Humano, 
em Aparecida de Goiânia.

O Ita Center Park que anima as 
férias goianienses há 12 anos, 
desembarcou mais uma vez 
no Estacionamento externo do 
Flamboyant Shopping Center.

O expert gourmet Elpídio Fiorda 
vai supervisionar todo o último 
sábado do mês a Feijoada do Bol-
shoi. A primeira edição acontece 
no dia 25 de janeiro, das 12h às 
17h, no Bolshoi Pub. Informações 
pelo fone (62) 3241-0731.

A cirurgiã-dentista Kamilla Malaquias 
promove neste final de semana um 
curso de imersão sobre bichectomia, 
preenchedores (ácido hialurônico) e 
toxina botulínica. Participam como 
convidadas as cirurgiãs-dentistas 
Jéssica Rosa e Marília Camargo. 

O treinamento, que contará com 
teoria e prática em pacientes, 
será realizado no Centro Especia-
lizado em Odontologia, Fisiotera-
pia e Estética (Ceofe) Malaquias, 
no Setor Bueno. Mais informa-
ções pelo fone (62) 4141-0420.

A empresária Mary Celen Rezende estampa a capa da nova edição 
da revista People, que comemora 30 anos de publicações em Goiás

Os sócios Fabiano Vaz, Nayana Meireles e Anderson Barbosa, 
comemoraram dois anos do Madalena Gastrobar, no Setor Marista

O cantor Felipe Santos (direita) prestigiou 
a gravação do DVD da dupla Edy Britto 
& Samuel, que ocorreu nesta terça-feira 
(14), no Velho Texas, em Goiânia. Com ele 
na foto, o cantor Samuel (esquerda)

ZONA FRANCA

Reprodução

Tati Zaqui beija 
menina e posta foto no 
Instagram: “Do nada”

Parece que a “seca” de 
beijos da funkeira Tati Za-
qui chegou ao fim. A can-
tora postou hoje à noite, 
no Instagram, uma curio-
sa foto em que aparece 
beijando uma menina, 
Maria Helena, cujo perfil 
na rede social tem 17,5 
mil seguidores.

Parece que a “seca” 
de beijos da funkeira Tati 
Zaqui chegou ao fim. A 
cantora postou hoje à 
noite, no Instagram, uma 
curiosa foto em que apa-
rece beijando uma me-
nina, Maria Helena, cujo 
perfil na rede social tem 
17,5 mil seguidores.

Em vídeos nos stories 
do Instagram, Tati Zaqui 

solta com frequência um bor-
dão, já conhecido pelos fãs, 
sobre a falta de vida amoro-
sa: “Vou beijar nunca?”.

No começo do mês, ao 
ser questionada por um se-
guidor no Instagram se fica-
ria bem solteira o resto da 
vida, disse que “não teria 
problema”, mas que não sig-
nifica que isso vai acontecer.

“Eu continuo não beijan-
do ninguém, não tenho ne-
nhum contatinho, não te-
nho nada. Quem eu queria 
não está perto”, disse Tati, 
acrescentando que está 
há três meses sem transar. 
“Não sinto saudade nenhu-
ma, estou na paz. Eu gosto 
de fazer amor e não fazer 
de qualquer jeito”.

Os X-Men podem 
entrar de forma 
inesperada no MCU

OS Novos Mutan-
tes, filme que 
muitos acre-

ditaram que nunca veria a 
luz do dia, finalmente será 
lançado. A pergunta que fica 
agora é: o longa dos Mutan-
tes terá repercussões ou li-
gações com o MCU?

Anteriormente neste mês, 
o site oficial da Disney D23 
chamou o atrasado filme dos 
X-Men de “uma adição ele-

trizante ao Universo da Mar-
vel”. Fãs ficaram sem saber 
se a informação foi um erro 
factual ou uma surpresa que 
não deveria ser revelada.

Os mutantes no MCU
Já sabemos que os Mutan-

tes farão sua estreia no MCU 
em breve. Kevin Feige confir-
mou na Comic-Con do ano 
passado que a Marvel esta-
va trabalhando em um filme 

sobre “mutantes”, sem dizer 
especificamente X-Men.

Novos Mutantes era 
uma propriedade da Fox, e 
será lançado pela Disney e 
pelo diretor Josh Trank em 
sua forma original.

As refilmagens, no final das 
contas, não foram colocadas no 
projeto final. Dessa forma, fãs 
não podem esperar a aparição 
de personagens do MCU já que 
o longa foi gravado antes do ne-

gócio entre a Disney e a Fox.
Isso não quer dizer que 

o filme não terá nenhuma 
referência ao MCU. Os No-
vos Mutantes pode explo-
rar personagens que es-
tavam “escondidos”, com 
medo de seus poderes, o 
que pode por sua vez per-
mitir a introdução dos mu-
tantes nas tramas gerais 
do MCU. Os Novos Mutan-
tes estreia em 1 de abril.

Reprodução



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 
R$26.900,00 F: 3213-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------

-------------------------------
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-
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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, 
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
parreais por mês ( pro-
porcional 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
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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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