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Anápolis pode receber brasileiros 
que serão repatriados da China
Os brasileiros que voltarem de Wuhan (China) poderão ficar de quarentena em Anápolis. A hipótese foi cogitada 
pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante uma entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda-feira. p2
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Licenças ambientais de janeiro 
devem gerar R$ 500 milhões em Goiás
As 39 licenças ambientais emitidas durante janeiro em Goiás, devem 
gerar cerca de R$ 500 milhões em novos investimentos no Estado. p3
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Anápolis pode receber brasileiros 
que serão repatriados da China

OS brasileiros que 
voltarem de 
Wuhan (China) 

poderão ficar de quarentena 
em Anápolis. A hipótese foi 
cogitada pelo ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
durante uma entrevista à Rá-
dio Gaúcha nesta segunda-
-feira (3/2). Florianópolis ou 
“alguma cidade do Nordes-
te” também foram citadas. 

Segundo o ministro, o mu-

nicípio goiano é uma possibi-
lidade pela experiência que 
viveu com o Césio, na década 
de 1980. “Há uma sinalização 
muito forte para Anápolis, 
porque no período do Césio, 
lá atrás, foi uma área militar 
que trabalhou com essa coi-
sa do isolamento, que é im-
portante para não permitir 
eventualmente um escape 
de vírus. Eles já têm uma ba-
gagem nessa área, mas não 

há nada definido”, disse.
O governo realiza nes-

ta segunda-feira a primeira 
reunião do grupo de emer-
gência que vai discutir me-
didas de preparação e de 
enfrentamento do coronaví-
rus no País. A iniciativa tem 
coordenação do Ministério 
da Saúde e contará com re-
presentantes da Casa Civil e 
dos ministérios da Justiça, 
Defesa, Agricultura, Desen-

volvimento, do Gabinete de 
Segurança Institucional e da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

O retorno dos brasilei-
ros que estão no epicen-
tro da epidemia na China 
deve ocorrer nesta sema-
na. “São cerca de 30 a 40 
pessoas e devemos iniciar 
a operação (de retirada 
dessas pessoas daquele 
país) amanhã (terça-feira, 

4)”, confirmou Onyx. 
A Força Aérea Brasileira 

(FAB) já está elaborando o 
plano de voo da aeronave, 
com escala em Israel, por 
não haver voo direto em de-
corrência da distância entre 
Brasil e China.

O coronavírus já matou 
pelo menos 361 pessoas, 
segundo as autoridades. Há 
pelo menos 17 mil infecta-
dos pelo vírus na China.

Reprodução

Educação 
de Senador 
Canedo reforça 
qualidade da 
Alimentação 
Escolar 

Começa nesta segunda-
-feira (3/2) o ano letivo 
em todas as instituições 
de Senador Canedo. São 
mais de 24 mil alunos, na 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e a Educa-
ção de Jovens e Adultos. 
Em conformidade com o 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
são ofertados refeições 
saudáveis, numa proposta 
de educação alimentar e 
nutricional, atendendo ob-
jetivos como crescimento 
saudável e aprendizagem. 

Segundo a Secretaria 
de Educação e Cultura, a 
Gerência de Alimentação 
Escolar do município conta 
com profissionais qualifi-
cados para que, desde a 
compra, armazenagem, 
distribuição e controle de 
estoque, sejam atendidas 
todas as recomendações 
sanitárias, garantindo a 
qualidade e durabilidade 
dos alimentos. Nutricionis-
tas são responsáveis pelo 
planejamento e acompa-
nhamento do cardápio, 
para que todos os estu-
dantes tenham uma boa 
alimentação, suprindo 
necessidades nutricionais 
importantes, evitando pro-
blemas como a desnutrição 
e também o sobrepeso.

“A alimentação esco-
lar é direito dos alunos da 
educação básica pública e 
dever do Município e será 
promovida e incentivada 
com vista ao atendimento 
das diretrizes estabele-
cidas em lei. O emprego 
da alimentação saudável 
e adequada, compreen-
dendo o uso de alimentos 
variados, seguros, que 
respeitem a cultura, as tra-
dições e os hábitos alimen-
tares saudáveis, contri-
buindo para o crescimento 
e o desenvolvimento dos 
alunos e para a melhoria 
do rendimento escolar, 
em conformidade com a 
sua faixa etária e seu es-
tado de saúde, inclusive 
dos que necessitam de 
atenção específica”, des-
taca Emerson Dias, res-
ponsável pela Gerência 
da Alimentação Escolar.

Polícia apreende carga de 
drogas avaliada em R$ 1 milhão

Senar Goiás inicia capacitação de 
paisagismo para surdos em Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu, nesta segunda-fei-
ra (3/2), um carregamento de 
droga avaliado em cerca de R$ 
1 milhão, na BR-060, em Aná-
polis. A carga era transportada 
escondida em um Fiat Strada, 
que era conduzido por um ra-
paz de 23 anos acompanhado 
de um jovem, de 18 anos. 

De acordo com a PRF, o 
veículo foi parado em abor-
dagem de rotina e, ao ser 
fiscalizado, os ocupantes do 

carro evidenciaram bastante 
nervosismo, com informa-
ções contraditórias. 

Ao vistoriar o veículo, os 
agentes encontram 53 ta-
bletes de cocaína e pasta 
base escondidos no com-
partimento de bagagens. Os 
rapazes contaram aos agen-
tes que pegaram o carro em 
Rondônia e deveriam condu-
zi-lo até Brasília. Os dois fo-
ram encaminhados à Central 
de Flagrantes local.

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Se-
nar Goiás) realiza uma ca-
pacitação de Paisagismo 
para 16 alunos - sendo 10 
surdos -, no Centro de Ca-
pacitação do Surdo (CAS), 
em Goiânia. O curso teve 
início na manhã desta 
segunda-feira (3/2) e se 
estende até quarta-feira 
(5). A programação conta 
com o início das ativida-

des às 8h, lanche às 10h e 
almoço às 12h.

O mobilizador do Sindica-
to Rural de Goiânia, Leonardo 
Barbosa dos Santos explica 
que o objetivo é promover a 
ação social com conhecimen-
tos práticos e teóricos auxilian-
do a sociedade civil e organiza-
da em prol do público-alvo.

A diretora do CAS, Andréia 
Lino do Carmo Bessa comen-
ta que a parceria da institui-

ção com o Senar Goiás é uma 
oportunidade de propiciar 
às pessoas surdas condições 
adequadas para que possam 
aprender sobre o paisagismo 
de modo geral através da lín-
gua de sinais. “O Senar junto 
com o CAS estão promoven-
do a acessibilidade. O obje-
tivo é possibilitar trabalho 
também já que nunca tive-
ram essa chance de aprender 
de forma ativa,” disse.



Diário Do EstaDo Goiânia, 30 de Janeiro de 2020 3poder

Licenças ambientais 
de janeiro devem gerar 
R$ 500 milhões em Goiás

AS 39 licenças am-
bientais emiti-
das durante o 

mês de janeiro pela Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável (Semad), em Goiás, 
devem gerar cerca de R$ 
500 milhões em novos in-
vestimentos no Estado. São 
liberações de todas as com-
plexidades, entre empreen-
dimentos privados e obras 
de infraestrutura vitais para 
a retomada do crescimento 
da economia de Goiás.

Segundo a secretária An-
dréa Vulcanis, o plano do 
governador Ronaldo Caiado 
para o meio ambiente goiano 
já é um dos mais ambiciosos 
e elogiados do Brasil. “As de-
terminações sempre foram 
destravar os investimentos 

em Goiás sem perder qua-
lidade nas análises e avalia-
ções ambientais, com mais 
transparência e celeridade. 
Sem dúvida um grande de-
safio que temos enfrentado 
e vencido”, afirma ela. “As 
mudanças nos procedimen-
tos internos e a nova legisla-
ção de licenciamento já são 
elogiadas por outros esta-
dos, que querem levar nosso 
exemplo”, aponta.

Desde o início de 2019, 
a Semad trabalha pela 
implantação de um novo 
modelo de licenciamento 
ambiental que aporta dire-
trizes claras para os diver-
sos tipos de análises feitas 
pelos técnicos, direcionan-
do o conteúdo de análise 
por meio de uma árvore de 
decisão que perpassa todas 

as normas e aspectos técni-
cos que devem ser analisa-
dos antes da concessão.

“Com essa árvore de deci-
são nossos técnicos têm um 
caminho claro estabelecido 
institucionalmente para a 
verificação do cumprimen-
to da legislação ambiental 
e dos aspectos técnicos e 
legais envolvidos e o empre-
endedor mais clareza, obje-
tividade  e agilidade na hora 
de receber uma licença “, ex-
plica Andréa Vulcanis.

A nova legislação de li-
cenciamento, aprovada em 
dezembro pela Assembleia 
Legislativa, também cons-
titui uma nova etapa desta 
mudança. O texto inclui no-
vas modalidades de licença 
e regras claras de análise e 
recomendações para as duas 

pontas, o investidor e o cor-
po técnico ambiental.

“Com uma legislação mais 
eficiente, sem contradições 
e labirintos como era antes, 
a nossa previsão é que a fila 
de processos seja reduzida 
de forma substancial e que o 
Estado de Goiás se torne ain-
da mais atrativo para quem 
queira investir”, acredita a 
titular da Semad.

Nesse momento, tudo 
está sendo preparado para 
que a lei, recém sancionada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, seja efetivamente 
implementada. O primeiro 
passo é a edição do decreto 
regulamentador e a implan-
tação do sistema eletrônico 
que recepcionará todos os 
pedidos de licenças de ma-
neira totalmente eletrônica.

Reprodução

Bolsonaro propõe mudar 
ICMS de diesel e gasolina

O presidente Jair Bolsonaro 
indicou neste domingo (2/2), 
por meio de sua conta no Twit-
ter, que deve encaminhar uma 
proposta ao Legislativo para 
alterar a forma de cobrança 
do ICMS que incide sobre a 
gasolina e o diesel. A ideia é 
acelerar a chegada dos cortes 
feitos nas refinarias, pela Pe-
trobras, ao consumidor.

No post, o presidente pro-
põe a incidência de um valor 
fixo de ICMS por litro e não 
mais sobre a média de pre-
ço cobrado nos postos. “Os 
governadores cobram, em 
média, 30% de ICMS sobre 
o valor médio cobrado nas 
bombas dos postos e atu-
alizam apenas de 15 em 15 
dias, prejudicando o consu-
midor”, escreveu Bolsonaro.

O presidente criticou o 
modelo dizendo que os go-
vernadores “não admitem 
perder receita, mesmo que 
o preço do litro nas refina-
rias caia”. Bolsonaro lem-
brou ainda que o governo 
reduziu três vezes os pre-
ços da gasolina e do diesel 
nas refinarias e questionou 
o motivo do ajuste não ter 
chegado aos postos. “O 
presidente da República 
encaminhará proposta ao 
Legislativo e lutará pela sua 
aprovação”, escreveu.

O ICMS representa um 
terço do preço final dos 
combustíveis. Cada Es-
tado tem liberdade para 
definir sua alíquota de 
ICMS, e o imposto é ad 
valorem, ou seja, a alí-
quota é definida em um 
porcentual do preço. É 
um modelo diferente do 
aplicado em impostos fe-
derais, em que há um va-
lor fixo por litro de com-
bustível. Por isso, cada 
vez que a cotação do 
petróleo sobe ou que o 
câmbio perde valor ante 
o dólar, a arrecadação dos 
Estados sobe também.

De acordo com o si-
nalizado por Bolsonaro, 
o ICMS seria cobrado 
sobre o litro do combus-
tível. Assim, a arreca-
dação dos Estados não 
aumentaria nem cairia, 
independentemente da 
variação dos preços de 
gasolina e diesel. O pre-
sidente já havia sugerido 
mudança no ICMS que 
incide sobre combustí-
vel em janeiro, quando a 
cotação do petróleo su-
biu após o ataque ame-
ricano ao aeroporto de 
Bagdá, que resultou na 
morte do general irania-
no Qassim Suleimani.
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OMS registra 2,6 mil casos de coronavírus 
em 24 horas, não há novos países na lista
A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) 
informou que, nas 

últimas 24 horas, foram re-
gistrados 2,604 novos casos 
de coronavírus, mas todos 
em países que já haviam 
confirmado pacientes com 
a doença. Assim, nenhum 
país novo foi adicionado 
à lista de locais com casos 
confirmados no período.

Entre os novos casos 
confirmados nas últimas 
24 horas, 2.590 foram 
identificados na China. En-
tre eles, 315 são conside-
rados severos. Outros 14 
infectados foram reporta-
dos em outros países.

Em atualização sobre 
o surto publicada hoje, a 
entidade aponta que, até 
agora, foram confirmados 
14.557 infectados em todo 
o mundo - 14.411 deles 
na China. O número de 
mortes por coronavírus se 
mantém em 304, informou 
a OMS, com o primeiro 
óbito fora da China confir-
mado hoje, nas Filipinas.

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 
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$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Turismo deve 
movimentar R$ 8 bilhões 
no carnaval 2020

As atividades turísticas 
relacionadas ao carnaval 
deverão alcançar o maior 
o volume de receitas des-
de 2015, informou ontem 
a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Este ano, a CNC estima 
que o faturamento no car-
naval deverá ser de cerca 
de R$ 8 bilhões, um au-
mento real de 1% em rela-
ção ao ano passado.

Segundo a confedera-
ção, a recuperação gradual 
da atividade econômica, 
combinada à inflação baixa, 
sugere um cenário positivo, 
com retomada moderada 
dos serviços turísticos. “Nos 
meses que antecedem o 
carnaval, a taxa de câmbio 
teve uma desvalorização de 
10% ante o mesmo período 
de 2019, estimulando, por-
tanto, gastos com turismo 
no território nacional, em 
2020”, disse, em nota Fabio 
Bentes, economista da CNC 
responsável pela pesquisa. 
Ele destacou que esses fa-
tores devem favorecer um 
maior fluxo interno de tu-
ristas neste ano.

Os segmentos especiali-
zados em alimentação fora 
do domicílio, como bares 
e restaurantes, devem mo-
vimentar R$ 4,8 bilhões, 
as empresas de transporte 
de passageiros rodoviário, 
aéreo e de locação de ve-
ículos rodoviários, R$ 1,3 
bilhão, e os serviços de 
hospedagem em hotéis 
e pousadas, R$ 861,3 mi-
lhões. Eles responderão por 
mais de 88% de toda a recei-
ta gerada com o carnaval.

“Alimentação se desta-
ca, nesse caso, pois é setor 
que mais gera movimento, 
de fato, durante os dias de 
carnaval, enquanto os ser-

viços de transporte e hospeda-
gem registram maior atividade 
nos meses que antecedem a 
data”, explicou Bentes.

Rio de Janeiro, com fatu-
ramento previsto de R$ 2,32 
bilhões, São Paulo, R$ 1,95 
bilhão, e Bahia com R$ 1,13 
bilhão, tendem a concentrar 
mais da metade da movimen-
tação financeira durante o 
período. Em termos relativos, 
a maior taxa de crescimento 
real de receitas deverá ocorrer 
em São Paulo, alta de 5,4%, e 
Pernambuco, 3,2%.

 
Contratação
Para atender ao aumento 

sazonal de demanda, a CNC 
estima a contratação de 25,4 
mil trabalhadores temporários 
em janeiro e fevereiro, o que 
corresponde a 2,8% a mais 
do que no carnaval de 2019, 
com contratação de 24,7 mil 
temporários. Com aproxima-
damente 18,2 mil vagas ofere-
cidas, o segmento de serviços 
de alimentação deverá propor-
cionar cerca de 71% das opor-
tunidades de emprego.

Se confirmada a previsão, a 
oferta de empregos por parte 
das atividades que compõem a 
pesquisa alcançaria, em 2020, 
o maior contingente de tem-
porários desde 2014, de 55,6 
mil postos de trabalho. Naque-
le ano, a proximidade entre o 
carnaval, que ocorreu em mar-
ço, e a Copa do Mundo, em ju-
nho, estimulou a contratação 
de um contingente elevado de 
trabalhadores temporários.

De acordo com a CNC, as 
dez profissões mais deman-
dadas nos serviços turísticos 
devem responder por 63% 
das vagas oferecidas, com 
destaque para as profissões 
tradicionalmente ligadas aos 
segmentos de alimentação 
fora do domicílio, transportes e 
hospedagem. (Agência Brasil)

Espetáculo Frozen 2 
será apresentado pela 
primeira vez em Goiânia

Fenômeno entre o pú-
blico infantil, o espe-
táculo Frozen 2 - Show 

ao vivo será apresentado 
pela primeira vez em Goiânia 
no próximo domingo (9/2). A 
apresentação será no Teatro 
Madre Esperança Garrido, às 
15h, e os ingressos estão à 
venda a partir de R$ 30. 

De volta à infância de 
Elsa e Anna, as duas garo-

tas descobrem uma história 
do pai, quando ainda era 
príncipe de Arendelle. Ele 
conta às meninas a história 
de uma visita à floresta dos 
elementos, onde um acon-
tecimento inesperado teria 
provocado a separação dos 
habitantes da cidade com 
os quatro elementos fun-
damentais: ar, fogo, terra e 
água. Esta revelação ajuda-

rá Elsa a compreender a ori-
gem de seus poderes.

 
Serviço
Data: 09 de Fevereiro 

(Domingo); Local: Teatro 
Madre Esperança Garrido 
- (Av. Contorno, 241 - St. 
Central); Horário: Sessões: 
15:00; Ingressos: R$ 30,00 
(meia) / R$ 60,00 (Inteira); 
Vendas on-line: meubilhe-

te.com; Informações sobre 
postos de venda: (62) 99924-
5800 (tel e whatsapp); Meia 
entrada (crianças de 2 a 12 
anos e estudantes e idosos 
mediante apresentação de 
documento que comprove a 
idade ou benefício); Crianças 
não pagam até 24 meses de 
idade (2 anos), paga a partir 
de 24 meses e um dia. Dura-
ção: 50 minutos

Reprodução


