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Ministro confirma primeiro caso 
suspeito de coronavírus no Brasil 
O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus no país e elevou o nível de atenção para alerta de perigo 
iminente para a presença do vírus no país. Uma estudante de 22 anos que esteve na China está internada, em Belo Horizonte. p2
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Teatro Sesi recebe espetáculo sobre 
realidade das famílias do mundo urbano
O Teatro Sesi recebe o espetáculo “No Fundo do Poço”. A peça busca apre-
sentar a realidade de famílias que vivem distante do mundo urbano. p8
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Ministro confirma primeiro caso 
suspeito de coronavírus no Brasil 
O Ministério da Saúde 

confirmou ontem o 
primeiro caso sus-

peito de coronavírus no país 
e elevou o nível de atenção 
para alerta de perigo iminen-
te para a presença do vírus no 
país. De acordo com o minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, uma estudante de 
22 anos que esteve na China 
está internada, em Belo Hori-
zonte, em observação. 

“O que muda é o grau 
de vigilância nessa fase. Au-
menta a nossa vigilância de 
portos e aeroportos, triagem 
de pacientes, o uso de de-
terminado equipamentos de 
proteção, mas o nosso foco 
principal nesta fase é a vigi-
lância”, disse Mandetta, em 
entrevista coletiva para falar 
sobre as medidas tomadas 
pelo governo para evitar a 
entrada do vírus no país.

“Nessa fase a gente tem 
um olhar com muito mais 
atenção para dentro do país, 
para identificar se o vírus 
está circulando em territó-
rio nacional, e outro [olhar] 
muito presente em informa-
ções técnicas e científicas a 
respeito do comportamento 
do vírus”, disse Mandetta.

Suspeita de coronavírus
A estudante brasileira es-

teve em viagem para a cida-
de de Wuhan no período de 
29 de agosto de 2019 a 24 
de janeiro deste ano. A pa-
ciente está em observação 
e, de acordo com o minis-
tro, o estado dela é estável. 
Caso a infecção por coro-
navírus seja confirmada, o 

nível de alerta no país sobe 
para emergência de saúde 
pública nacional, quando há 
a possibilidade de o vírus já 
estar em circulação no país.

“Ela está em isolamento, e 
os 14 contatos mais próximos 
estão sendo acompanhados. O 
nome, por motivos óbvios, não 
deve ser divulgado, por respeito 
à pessoa, a seus familiares e sua 
privacidade,” disse o ministro.

 
Investigação
De acordo com dados 

apresentados na coletiva 
do Comitê de Operações de 
Emergência do Ministério da 
Saúde, no período de 3 a 27 
de janeiro foram analisados 
7.063 rumores de pessoas 
com coronavírus, dos quais 

127 exigiram a verificação 
mais detalhada. Dessa veri-
ficação, 10 casos se enqua-
draram inicialmente na de-
finição de suspeitos. Desses, 
nove foram descartados, e 
o único caso tratado como 
suspeito é o da paciente in-
ternada em Belo Horizonte.

O ministro informou ain-
da que, após a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
ter aumentado para alto o 
nível de alerta em relação 
ao cenário global do novo 
coronavírus, o governo vai 
passar a tratar como casos 
suspeitos os das pessoas que 
estiveram em toda a China, 
não apenas na província de 
Wuhan, nos últimos 14 dias 
e que apresentarem sinto-

mas respiratórios suspeitos.
 
Viagens para a China
Durante a coletiva, o mi-

nistro da Saúde disse ainda 
que, após a Organização 
Mundia da Saúde (OMS) ele-
var de moderado para eleva-
do o risco de contaminação 
pelo vírus, brasileiros só de-
vem viajar para a China em 
caso de necessidade. “

“Estamos recomendando 
que viagens à China sejam 
feitas apenas em caso de ne-
cessidade. A OMS desacon-
selha qualquer viagem nesse 
momento para o país”, disse 
Mandetta.

O ministro disse ainda 
que, com a decisão da OMS, 
o governo vai passar a tratar 

como casos suspeitos, os de 
pessoas que estiveram em 
toda a China nos últimos 14 
dias e apresentarem sintomas 
respiratórios, como tosse ou 
dificuldade para respirar. An-
tes, a atenção recaía apenas 
às pessoas que estiveram na 
cidade de Wuhan, local com 
maior número de casos.

O ministro disse ainda que 
não há orientações específicas 
para o período de Carnaval. 
“Não temos nenhuma reco-
mendação específica de com-
portamento, a não ser aquelas 
clássicas que usamos sempre: 
lavar as mãos, evitar compar-
tilhamento de objetos, copos 
talheres para que se possa ter 
um risco menor, mas nada es-
pecifico para o Carnaval”, disse.
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UFG desenvolve 
projeto de 
Geoparque 
para Chapada 
dos Veadeiros

O segundo Geoparque 
Global da Organização das 
Nações Unidas para a Educa-
ção, Ciência e Cultura (Unes-
co) no Brasil poderá ser se-
diado em Goiás. Na América 
Latina, existem oito espaços 
do gênero. O projeto para 
criação do Geoparque Cha-
pada dos Veadeiros foi apre-
sentado ao vice-governador 
do Estado, Lincoln Tejota, na 
última semana, pela coorde-
nadora do curso de Geologia 
da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade 
Federal de Goiás (FCT-UFG), 
Joana Sánchez. 

“O projeto do geopar-
que é muito maior do que 
a área do Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros 
(PNCV). O Parque Nacional 
estará dentro do geopar-
que e continuará com a sua 
gestão pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). 
Não exerceremos qualquer 
influência sobre eles. Mes-
mo contendo o PNCV no 
seu território, o geoparque 
não é um parque nacional. 
Pessoas podem morar no 
local e até exercer ativida-
des econômicas”, afirma a 
coordenadora do curso de 
Geologia da UFG.

O geoparque compreen-
de a microrregião da Chapa-
da dos Veadeiros, em Goiás, 
que engloba oito municípios: 
Cavalcante, Alto Paraíso de 
Goiás, Colinas do Sul, Tere-
sina de Goiás, Nova Roma, 
São João D’Aliança, Campos 
Belos e Monte Alegre de Goi-
ás. O território vai um pouco 
além da área de proteção 
ambiental (APA) do Pouso 
Alto, criada pelo Decreto nº 
5.419, de 7 de maio de 2001.

Joana Sanchez destaca 
que para obter o reconheci-
mento de geoparque ainda 
são necessárias algumas eta-
pas. É necessário escrever 
um dossiê para a Unesco, 
que, além da parte geoló-
gica, que é o carro-chefe do 
geoparque conterá todo um 
levantamento social e cultu-
ral da região. Nesta fase, será 
necessária a participação de 
pesquisadores de outras áre-
as da ciência. O tempo esti-
mado pela professora para a 
conclusão dos trabalhos é de 
cerca de quatro anos.

Motociclista de 23 anos 
morre após acidente 
com caminhão em Goiânia

Bombeiros resgatam corpo de homem 
que estava desaparecido em Anicuns

Um motociclista de 23 
anos morreu nesta terça-
-feira (28/1) após se envol-
ver em um acidente com 
um caminhão na Vila Finso-
cial, em Goiânia. O motoci-
clista seguia pela  Avenida 
Noroeste, sentido bairro 
- centro, quando bateu na 
lateral do caminhão que 
iniciava um retorno. 

O motociclista foi socor-

rido pelo Corpo de Bombei-
ros e levado para o Hospital 
Estadual de Urgências Go-
vernador Otávio Lage de Si-
queira (Hugol), também em 
Goiânia, mas não resistiu. 

O motorista do ca-
minhão permaneceu no 
local e prestou socorro à 
vítima. Ele foi submetido 
ao teste do bafômetro, 
que deu negativo. 

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás 
(CBMGO) resgatou, nesta 
terça-feira (28/1), o corpo 
de um homem que estava 
desaparecido em Anicuns. 
Com drone e cães, equi-
pes de bombeiros inicia-
ram as buscas a partir da 
ponte sobre o Rio Espe-
rança, onde um corpo foi 
visto boiando por popula-
res, no domingo (26/1).

Após três horas de buscas, 

os bombeiros localizaram  o cor-
po em um local de difícil acesso 
em meio a galhadas, a 3 quilôme-

tros do último ponto visto. O cor-
po ficou aos cuidados do Instituto 
de Medicina Legal (IML).

Reprodução
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Ronaldo Caiado 
entrega Vapt Vupt 
em Campos Belos

A placa da 70ª unidade 
de serviços integrados 
do Estado foi descerra-

da pelo governador Ronaldo 
Caiado, na manhã  desta terça-
-feira (28/1), na entrega do 
Vapt Vupt em Campos Belos, 
município a mais de 600 quilô-
metros de Goiânia.

A população passará a con-
tar com serviços como emissão 
de carteira de identidade, Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), atendimentos da Sane-
ago, serviços da Prefeitura de 
Campos Belos, entre outros. O 
funcionamento será de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h. 
A agência terá capacidade para 
realizar aproximadamente 10 
mil atendimentos mensais. 

“Ao assumir o governo, eu 
disse que daria atenção para 
as 62 cidades que têm o me-
nor Índice de Desenvolvimen-

to Humano [IDH] no Estado 
de Goiás. Eu acredito que ou 
se quebra as desigualdades re-
gionais ou não se governa com 
honestidade”, pontuou Caiado 
em seu discurso.

O secretário de Estado da 
Administração, Bruno D’Abadia, 
afirmou que a descentralização 
dos serviços, promovida pelo 
governador, é uma importante 
ferramenta para combater de-
sigualdades e tornar o Estado 
mais acessível para todos os 
goianos. Bruno salientou ainda 
que nova cultura de prestação 
de atendimento ao cidadão, 
em curso na gestão estadual, 
está sendo potencializada por 
outros meios e plataformas de 
atendimento, principalmente 
via acesso digital.

O prefeito de Campos Be-
los, Eduardo Terra, disse que a 
ocasião teve um gosto especial. 

“Aqueles que nos acompanham 
sabem da nossa luta para que 
esse momento enfim chegasse. 
Vamos entregar vários serviços 
em uma unidade nova e mo-
derna, e creio que tenha sido a 
mais barata. E não para atender 
somente Campos Belos, mas a 
todos os municípios da região.” 

 
Interiorização
A inauguração do Vapt Vupt 

em Campos Belos é mais uma 
ação do governador Ronaldo 
Caiado no sentido de demo-
cratizar o acesso do cidadão 
aos serviços estaduais. Exemplo 
foi a implantação do Balcão do 
Cidadão, convênio entre o Go-
verno de Goiás e Correios para 
disponibilizar serviços estadu-
ais nas unidades da estatal. O 
lançamento foi realizado no 
sábado (18/1), nas cidades de 
Abadiânia, Edéia, Nova Crixás 

e Niquelândia, e demonstrou a 
disposição da gestão em priori-
zar o cidadão e a excelência na 
prestação dos serviços.

Além de avançar no número 
de postos do Vapt Vupt à dispo-
sição da população, com três 
novas unidades inauguradas re-
centemente – Itapaci, Luziânia 
(Jardim ingá) e Campos Belos –, 
o Governo de Goiás tem atua-
do para modernizar e otimizar 
o programa de atendimento 
integrado ao cidadão.

Desde setembro de 2019, 
a disponibilidade de agen-
damento on-line para os 
principais serviços da rede 
propiciou a organização do 
atendimento e a redução das 
filas. A modalidade está dis-
ponível em 15 cidades e já 
alcançou mais de 85 mil pro-
cedimentos via agendamento 
prévio só no ano de 2019.

Hegon Corrêa

Marcello Casal Jr

Dívida pública pode 
alcançar até R$ 4,75 
trilhões em 2020

Depois de encerrar 
2019 próxima de R$ 4,3 tri-
lhões e em nível recorde, 
a Dívida Pública Federal 
(DPF) deverá chegar ao fim 
de 2020 entre R$ 4,5 tri-
lhões e R$ 4,75 trilhões. Os 
números foram divulgados 
nesta terça-feira (28/1) 
pelo Tesouro Nacional, que 
apresentou o Plano Anual 
de Financiamento (PAF) da 
dívida pública em 2020.

De acordo com o PAF, que 
apresenta metas para a dí-
vida pública para este ano, 
o governo criou um espaço 
para aumentar a fatia de 
títulos corrigidos por taxas 
flutuantes como a Selic (ju-
ros básicos da economia) 
e de papéis corrigidos pelo 
câmbio, caso a instabilidade 
no mercado financeiro se in-
tensifique. Nesse caso, cairia 
a parcela da dívida prefixada 
(com taxas de juros fixas e 
definidas antecipadamente) 
e vinculada à inflação.

Segundo o documento, a 
fatia dos títulos prefixados 
deverá encerrar o ano entre 
27% e 31% da DPF. Atual-
mente, a participação está 
em 31%. A parcela corrigida 
por índices de preços deverá 
ficar entre 23% e 27%. Hoje 
está em 26%.

A parcela da DPF vincula-
da à taxa Selic (juros básicos 
da economia) deverá encer-
rar 2020 entre 40% e 44%, 
contra os 38,9% registrados 
atualmente. Já a participa-
ção da dívida corrigida pelo 
câmbio, considerando a dí-
vida pública externa, deverá 
encerrar o ano entre 3% e 
7%. O percentual atual está 
em 4,1%. Os números não 
levam em conta as opera-
ções de compra e venda de 
dólares no mercado futuro 
pelo Banco Central, que in-
terferem no resultado.

Em 2019, a DPF registrou 
o aumento de títulos corrigi-
dos por taxas flutuantes, que 
subiram de 35,5% em de-
zembro de 2018 para 38,9% 
no mês passado. Segundo o 
Tesouro, a tendência é que a 
participação dos papéis vin-
culados à Selic diminua a par-
tir de 2021 e continue a cair à 
medida que o resultado fiscal 
do governo melhore.

Em tese, os títulos corri-
gidos por taxas flutuantes 
aumentam o risco da dívida 
pública, porque a Selic pres-
siona mais o endividamen-
to do governo quando os 
juros básicos da economia 
sobem. No entanto, com 
a queda recorde dos juros 
básicos no ano passado, o 
aumento da participação 
desses papéis beneficiou o 
Tesouro porque ajudou a se-

gurar o pagamento dos 
juros da dívida pública.

Quando o Banco Cen-
tral reajusta os juros bá-
sicos, a parte da dívida 
interna corrigida pela 
Selic aumenta imediata-
mente. A taxa de juros 
dos papéis prefixados é 
definida no momento da 
emissão e não varia ao 
longo do tempo. Dessa 
forma, o Tesouro sabe 
exatamente quanto pa-
gará de juros daqui a 
vários anos, quando os 
papéis vencerem e os in-
vestidores tiverem de ser 
reembolsados.

O Plano Anual de Fi-
nanciamento também 
abriu uma margem para 
diminuir o prazo da DPF. 
No fim de 2019, o prazo 
médio ficou em 4 anos. O 
PAF estipulou que ficará 
entre 3,9 e 4,1 anos no 
fim de dezembro. O Te-
souro divulga as estimati-
vas em anos, não em me-
ses. Já a parcela da dívida 
que vence nos próximos 
12 meses encerrará 2020 
entre 20% e 23%. Atual-
mente, está em 18,7%.

Segundo o Tesouro, 
o governo tem dois me-
canismos de segurança 
para garantir a capaci-
dade de financiamento 
em caso de crise econô-
mica que não permita 
ao Tesouro lançar títulos 
no mercado. Em primei-
ro lugar, o governo tem 
reservas internacionais 
suficientes para pagar os 
vencimentos de R$ 11,5 
bilhões (US$ 2,83 bi-
lhões) da dívida pública 
externa em 2020. Além 
disso, o governo tem 
um colchão para cobrir 
pouco mais de seis me-
ses dos vencimentos da 
dívida pública interna, 
que totalizarão R$ 808,2 
bilhões este ano.

Por meio da dívida pú-
blica, o Tesouro Nacional 
emite títulos e pega di-
nheiro emprestado dos 
investidores para honrar 
compromissos. Em troca, 
o governo compromete-
-se a devolver os recursos 
com alguma correção, 
que pode seguir a taxa 
Selic, a inflação, o câm-
bio ou ser prefixada, de-
finida com antecedência. 
(Agência Brasil)
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Encontro

Delícias

Delícias 2

Congresso

Bariátrico

Bazar Aplausos Tudo Blue
A Biblioteca Braille José Álvares de 
Azevedo, unidade da Secult/GO, 
sedia amanhã, às 15h, um  encontro 
entre novos escritores e o público 
frequentador do local.  A atividade 
integra a agenda de divulgação da 
antologia poética “Sobre gostar 
menos”, publicada pela NegaLilu 
Editora (Selo Naduk), com apoio da 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

O grupo Marajoara Alimentos lançou 
o programa “A Casa de Bolos Mara-
joara”, cujo objetivo é contribuir com 
a profissionalização dos confeiteiros. 
Microempreendedores que produ-
zem em casa e comercializam bolos e 
doces podem se inscrever no https://
materiais.marajoaraalimentos.com.
br/casadebolos .

A proposta é ensinar via internet e gra-
tuitamente a esses microempreende-
dores como calcular os preços de venda 
de seus produtos, montar estratégias de 
divulgação e vendas pelas redes sociais, 
como calcular as calorias das porções, 
entre outros temas. O programa irá 
também ensinar várias receitas alta-
mente vendáveis e de baixo custo.

O casal de dermatologistas Geórgia e 
Alessandro Alarcão embarcou ontem 
para Paris, onde participa de um dos 
maiores congressos internacionais 
de procedimentos estéticos, o 22º 
IMCAS World Congress – Internatio-
nal Master Course of Aging Science. 
Os dois vão em busca de muito 
aprendizado e novos conhecimentos 
para oferecer  o que existe de mais 
moderno e eficaz aos pacientes da 
Lumini e Dermoplastik, além de 
discutir protocolos desenvolvidos 
aqui no Brasil. O Imcas acontece no 
Palais des Congrès de Paris, de 30 de 
janeiro a 1º de fevereiro.

O cirurgião bariátrico, Leonardo 
Sebba começa o ano, com muitos 
projetos no combate à obesidade. 
Atualizou os conhecimentos com o 
curso de cirurgia e robótica, em São 
Paulo, além do aprimoramento de 
técnicas já aplicadas. Ele é referência 
em cirurgia de emagrecimento e é 
o presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica, seção Goiás.

O surfista Lucas Chumbo foi o 
primeiro participante a deixar o Big 
Brother Brasil 20, na noite de ontem, 
no paredão formado com Bianca.

A Ademi-GO e a Brain Inteligência 
Estratégica realizam a palestra on-
line “O que esperar de 2020 para 
o mercado imobiliário?”, no dia 10 
de fevereiro, a partir das 9h.

A organização da Expo Turismo 
Goiás confirmou a segunda edi-
ção do evento para o próximo 
dia 03 de julho, em Goiânia.

O Metropolitan Mall realiza hoje 
e amanhã, das 10h às 21h, o 
“Bazar Metropolitan”, próximo 
ao Zimbro Gin & Tonic Bar. O 
evento contará com a confei-
taria Mariana Perdomo, como 
convidada especial.

O Grupo Arte e Fatos apresen-
tará o espetáculo “No Fundo do 
Poço”, no dia 4 de fevereiro, ter-
ça-feira, às 20 horas, no Teatro 
SESI. O ingresso é a doação de 2 
kg de alimentos não perecíveis 
ou 1 livro literário.

O cantor e compositor goiano Pedro 
Scalon se apresenta no sábado, 
dia 8 de fevereiro, a partir 20h, no 
Estação T-10 Gastrobar, para lançar 
seu novo videoclipe da canção ‘Tudo 
Blue’, que fala sobre amor de uma 
forma clara, profunda e poética.

A arquiteta Andréia Spessatto e o jornalista e empresário 
Marcelo Albuquerque felicitaram os noivos Jaime Prezotto 
e Kamila Bruna (ao centro), em festa no Espaço Memoratto

O gerente da Nativas Grill, João Luiz Polezel e sua esposa 
Elisabete estavam no casamento de Jaime e Kamila

Fabine 
Romão 
(Faculda-
des Alfa) e 
Charleston 
Pimentel 
(Crystal 
Plaza Ho-
tel) pres-
tigiaram 
o casal 
Jaime e 
KamilaA cerimonialista Luciana Lima (ela co-

mandou o casamento e a festa) e a artesã 
Nilva Paixão se encontraram no evento

ZONA FRANCA
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
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$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 vagas 
de garagem. COD: 2392. 
TEL:4 007-2717.

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

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

Veículos
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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 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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Reprodução

Teatro Sesi recebe 
espetáculo sobre realidade 
das famílias do mundo urbano

O Teatro Sesi recebe 
na terça-feira (4/2), às 
20h, o espetáculo “No 
Fundo do Poço”. Com 
dramaturgia de Danilo 
Alencar, a peça busca 
apresentar ao público a 
realidade de famílias que 
vivem distante do mun-
do urbano e enfatizar a 
influência das crenças, a 
diversidade cultural e o 
cenário de sobrevivência 
encontrados da vida no 
campo.

A partir de uma breve 
pesquisa, foi identificado 
que o alto índice de in-
cesto e abuso sexual são 
alguns fatores que moti-
vam a prática do suicídio. 
A proposta da montagem 

é destacar os conflitos fami-
liares e lutas constantes dos 
personagens entre o cons-
ciente e inconsciente.

A trama propõe desper-
tar o interesse do público a 
partir de uma linha tênue 
entre emoção e razão das 
personagens. A linguagem 
utilizada para representar os 
conflitos busca apresentar 
os verdadeiros mistérios e 
incógnitas da dramaturgia e, 
ao mesmo tempo, da reali-
dade vivida por muitos.

O nome da peça faz uma 
alusão de que os problemas 
sociais relacionados ao abu-
so sexual estão no fundo de 
algum poço, ou seja, presen-
te em algum lugar da nossa 
sociedade.

Espetáculo Arigó será 
encenado no Teatro 
Centro Cultural UFG

Nos dias 12, 13 e 14 
de fevereiro, de 
quarta a sexta-feira, 

às 20h, no Teatro Centro Cul-
tural UFG, uma parte quase 
esquecida da história do 
Brasil será apresentada em 
Goiânia, recontada na pele, 
suor e onomatopeias de Eze-
quiel Vasconcelos. Mineiro 
de Brumadinho, radicado no 
Rio de Janeiro, o ator apre-
senta na capital goiana o es-
petáculo “Arigó”

A entrada é gratuita e o 
trabalho está sendo realiza-
do via financiamento coleti-
vo, cuja campanha continua 

no ar, no site aqui. Além do 
apoio coletivo, a Plataforma.
art, responsável pela pro-
dução, está realizando uma 
campanha de arrecadação 
de alimentos, pedindo que 
cada espectador leve 1 quilo 
de alimento não perecível, 
nos dias do espetáculo.

A direção de produção é 
do goiano Felipe Porto, pela 
Plataforma.art. Além do es-
petáculo, serão ofertadas 
gratuitamente três oficinas. 
Uma delas, ministrada por 
outra goiana, já conhecida 
pelo público da capital: Laví-
nia Bizzotto, ex-bailarina da 

Quasar Cia de Dança, que as-
sina a direção de movimen-
tos de “Arigó”.

 
Arigós
Arigó é tanto um adjetivo 

quanto um substantivo da 
língua portuguesa, que de-
fine pessoas simplórias, rús-
ticas, também conhecidas 
como matutas, que vivem do 
próprio trabalho braçal.

“Arigó”, na cultura po-
pular do Norte do país, e 
também para o teatro de 
Ezequiel Vasconcelos e Mar-
celo Morato, são os brasilei-
ros da época da 2ª Guerra 

Mundial que migraram para 
a Amazônia na década de 
1940, para trabalhar na ex-
tração da borracha, que era 
exportada para fins bélicos, 
no cumprimento de um 
acordo entre EUA e o gover-
no brasileiro. Um capítulo 
pouco conhecido da histó-
ria do nosso país, que em 
1942 recrutou dezenas de 
milhares de pracinhas, que 
deixaram suas casas e famí-
lias tanto para ocuparem os 
fronts da Itália quanto para 
serem enviados à região 
amazônica, ambos em bus-
ca de servir a seu país.

 Marcio Honorato


