
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2020  - Ano 14  nº 2332- Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Aeroporto de Goiânia é apontado 
como o melhor do Centro-Oeste
O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi o mais bem avaliado da região Centro-Oeste pela Pesquisa de Satisfação do Passageiro 
e de Desempenho Aeroportuário do 4º trimestre, realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. p2

Advogado 
é assassinado 
em escritório p2

PRF apreende carga de agrotóxicos 
avaliada em R$ 400 mil 

Bolsonaro exonera ministro 
do Desenvolvimento Regional

Uma carga de agrotóxicos, avaliada em R$ 400 mil, foi apreendida 
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, em Hidrolândia. p2

Para o seu lugar, foi nomeado Rogério Marinho, que ocupava a Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. p3
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“O AmOr, 
A mOrte e 
As PAixões” 
vai exibir 
94 filmes p8 p8
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Aeroporto de Goiânia é apontado 
como o melhor do Centro-Oeste

O Aeroporto Santa Ge-
noveva, em Goiânia, 
foi o mais bem ava-

liado da região Centro-Oeste 
pela Pesquisa de Satisfação 
do Passageiro e de Desem-
penho Aeroportuário do 4º 
trimestre, realizada pela Se-
cretaria Nacional de Aviação 
Civil do Ministério da Infraes-
trutura. O local recebeu nota 
4,54 na categoria geral e fi-
cou à frente do aeroporto de 
Brasília, que pontuou 4,50.

Na categoria de até 5 
milhões de passageiros por 
ano, o terminal ficou acima 
da meta de 4,0 pontos, defi-
nida pelo Governo Federal, e 

acima da média para a cate-
goria, que foi de 4,50. O ae-
roporto de Goiânia foi avalia-
do em 32 indicadores, sendo 
31 de processos aeroportu-
ários e um de satisfação ge-
ral. Os principais destaques 
foram nos quesitos:

Cordialidade e prestati-
vidade dos funcionários da 
inspeção de segurança (4,67); 
Disponibilidade e qualidade 
das informações nos painéis 
de voo (4,53); Disponibilidade 
de assentos na sala de embar-
que (4,59); Sensação de segu-
rança nas áreas públicas do 
aeroporto (4,67); Limpeza ge-
ral do aeroporto (4,74); Con-

forto térmico do aeroporto 
(4,66); Qualidade da informa-
ção nos painéis das esteiras de 
restituição de bagagem (4,81).

Com capacidade de atendi-
mento de 6,5 milhões de pas-
sageiros por ano, o terminal 
goiano contabilizou 3.251.176 
embarques e desembarques 
em 2019, um crescimento de 
aproximadamente 0,8% em 
relação a 2018, quando foram 
contabilizados 3.224.837 mi-
lhões de passageiros.

Atualmente, quatro com-
panhias aéreas atuam no ter-
minal: Azul, Gol, Passaredo e 
Latam. As rotas ligam Goiâ-
nia a destinos como Brasília 

(DF), Confins (MG), Campo 
Grande (MS), Cuiabá (MT), 
Rio de Janeiro (Santos Du-
mont e Galeão), Guarulhos 
(SP), São Paulo (Congonhas), 
Campinas (SP), Palmas (TO), 
Salvador (BA), Porto Seguro 
(BA), Recife (PE), Ribeirão 
Preto (SP), Uberlândia (MG) 
e Barra do Garças (MT).

 
Pesquisa
A Pesquisa de Satisfação 

do Passageiro e de Desem-
penho Aeroportuário avalia 
trimestralmente os 20 aero-
portos com maior movimen-
tação no país, responsáveis 
por 87% do total de passa-

geiros da aviação regular 
transportados no Brasil. O 
intervalo de confiança é de 
95% e a coleta de dados é 
realizada por meio de en-
trevistas presenciais com 
passageiros nas salas de em-
barque e desembarque dos 
aeroportos pesquisados.

No quarto trimestre de 
2019, a coleta de dados foi 
distribuída ao longo dos 
meses outubro, novembro 
e dezembro, totalizando 
24.948 entrevistas. Desse to-
tal, foram realizadas 20.835 
entrevistas com passageiros 
domésticos e 4.113 com via-
jantes internacionais.

Reprodução

Coronavírus
é tema de 
palestra no 
Hospital de 
Doenças 
Tropicais, 
em Goiânia

O Hospital Estadual 
de Doenças Tropicais Dr. 
Anaur Auad (HDT), em 
parceria com a Sociedade 
Goiana de Infectologia, 
promoveu, na última ter-
ça-feira (4/2), uma pales-
tra de atualização sobre 
Coronavírus e febre he-
morrágica brasileira, mi-
nistrada pelos infectolo-
gistas Luiz Alves e Moara 
Santa Bárbara. O encontro 
contou com a participação 
de médicos, residentes de 
Infectologia e multiprofis-
sionais, além dos colabo-
radores do hospital.

Os coronavírus com-
põem uma família de ví-
rus que podem acarretar 
desde um resfriado co-
mum até síndromes res-
piratórias graves. A infec-
tologista Moara relatou 
que o surto da doença, 
que se iniciou em Wuhan 
na China, é uma nova va-
riante do coronavírus, de-
nominada 2019-nCov. “A 
forma de transmissão da 
patologia é de pessoa a 
pessoa pelo ar, por meio 
de tosse ou espirro, pelo 
contato com objetos e su-
perfícies contaminadas e 
pelo toque ou aperto de 
mão”, pontuou. 

Seus sintomas incluem 
febre, tosse e dificuldade 
respiratória, e para se en-
quadrarem na definição 
de quadro suspeito, além 
desses sintomas, o pa-
ciente deve ter tido con-
tato próximo com pessoas 
sintomáticas provenientes 
de áreas com transmis-
são local ativa. Durante 
sua exposição, Moara 
ainda explicou que medi-
das de prevenção são as 
de maior relevância para 
controle da doença

“Os procedimentos 
servem para qualquer 
tipo de infecção, sendo 
eles: sempre higienizar 
as mãos corretamente, 
cobrir a boca e nariz ao 
tossir e espirrar e evitar 
aglomerações de pessoas. 
Em ambiente hospitalar, a 
pessoa sintomática deve 
utilizar máscara comum 
até ser avaliada”.

Advogado é assassinado 
dentro do próprio 
escritório em Aruanã

PRF apreende em Hidrolândia carga 
de agrotóxicos avaliada em R$ 400 mil 

O advogado Hans Brasiel 
da Silva Chaves, de 31 anos, 
foi assassinado a tiros dentro 
do próprio escritório, nesta 
quinta-feira (6/2), em Aru-
anã. Segundo a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção 
Goiás (OAB-GO), o crime 
estaria “aparentemente re-
lacionado ao seu exercício 
profissional”. A seccional de 
Goiás afirmou que vai acom-

panhar as investigações.  
Hans atuava na área crimi-

nal e, de acordo com a OAB-
-GO, era referência para a ad-
vocacia na região. A seccional 
cobrou que a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de Goiás (SSP-GO) “realize 
profunda e imediata apura-
ção do crime para que seja 
feita justiça e o assassino seja 
punido na forma da lei.” 

Uma carga de 
agrotóxicos, ava-
liada em R$ 400 
mil, foi apreendida 
pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) 
na BR-153, em Hi-
drolândia. O carre-
gamento de quase 
meia tonelada era 
levado por um ra-
paz de 26 anos. Ele 

conduzia, sem habilita-
ção, um Fiat Doblò. Os 
agrotóxicos seriam en-
tregues em Goiânia, se-
gundo o homem detido. 

De acordo com a PRF, 
os produtos apreendidos 
são “altamente tóxicos”, 
com extremo perigo para 
contato humano e meio 
ambiente, normalmente 
utilizado em lavouras de 

soja e milho.
O homem já havia 

sido preso anteriomen-
te, em Jataí, também 
por contrabando. Ele 
informou à polícia que 
receberia R$ 2 mil pelo 
transporte da carga. 

A ocorrência foi en-
caminhada à Superin-
tendência da Polícia 
Federal, em Goiânia. 
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Ministro do 
Desenvolvimento 
Regional é exonerado

O presidente Jair Bol-
sonaro exonerou, 
nesta quinta-feira 

(6/2), Gustavo Canuto do 
cargo de ministro do Desen-
volvimento Regional. Para o 
seu lugar, foi nomeado Ro-
gério Marinho, que ocupa-
va a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. As 
mudanças já constam em 
edição extra do Diário Oficial 

da União (DOU).
Ex-deputado federal, Mari-

nho é filiado ao PSDB e foi um 
dos principais articuladores 
do governo na aprovação da 
reforma da Previdência. Ele 
assume a pasta que comanda 
os programas de habitação 
popular, como Minha Casa, 
Minha e Vida, de infraestru-
tura urbana e de segurança 
hídrica do governo federal.

Gustavo Canuto é especia-

lista em políticas públicas e 
gestão governamental, carrei-
ra vinculada ao Ministério da 
Economia, e formado em en-
genharia da computação. Ele 
não tem filiação partidária.

Ao chegar no Palácio da 
Alvorada, na tarde desta 
quinta-feira (6), Bolsonaro 
disse que Canuto vai assumir 
a presidência da DataPrev, 
a Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência.

É a quinta mudança na 
equipe ministerial. Desde 
que assumiu o cargo, Jair 
Bolsonaro trocou os titulares 
do Ministério da Educação 
(Ricardo Velez por Abraham 
Weintraub), da Secretaria Ge-
ral da Presidência (Gustavo 
Bebianno por Floriano Peixoto 
e, em seguida, por Jorge Oli-
veira) e Secretaria de Governo 
(Santos Cruz por Luiz Eduardo 
Ramos). (Agência Brasil)

Rafael Carvalho

Reprodução

Bolsonaro assina 
projeto de garimpo
em terra indígena

O presidente Jair Bolso-
naro assinou ontem o proje-
to de lei para regulamentar 
a mineração, produção de 
petróleo, gás e geração de 
energia elétrica em terras 
indígenas. Ao reconhecer 
que o texto sofrerá “pres-
sões” contrárias, ele disse 
que confinaria na Amazônia, 
se pudesse, defensores do 
meio ambiente para que eles 
“deixem de atrapalhar”.

“Vamos sofrer pressões 
dos ambientalistas (pelo pro-
jeto)? Esse pessoal do Meio 
Ambiente, né? Se um dia 
puder, confino na Amazônia, 
já que eles gostam tanto do 
meio ambiente. E deixem de 
atrapalhar a amazônia daqui 
de dentro de áreas urbanas”, 
disse ele, em evento no Palá-
cio do Planalto sobre os 400 
dias de seu governo.

Pelo projeto, o presidente 
encaminha ao Congresso pe-
didos de exploração de terra 
indígena. As comunidades 
indígenas serão consultadas, 
mas não têm poder de ve-
tar a exploração de recursos 
naturais ou hídricos de seus 
territórios. A manifestação 
dos indígenas e do presiden-
te, que podem ser distintas, 
serão avaliadas pelo Legisla-
tivo. As comunidades só te-
rão poder de vetar a garim-
pagem em suas terras por 
não indígenas.

O texto regulamenta o 
pagamento aos indígenas 
com a participação no resul-
tado da lavra e da geração 
de energia elétrica, além de 
indenização pela restrição 
ao uso da terra. O projeto 
também cria regras para que 
eles explorem economica-
mente suas terras.

Ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, disse que 
essa é a “Lei Áurea” dos indí-
genas, referindo-se ao texto 
de 1888 que deu fim à escra-
vidão. Segundo ele, terras 
indígenas já são exploradas, 
mas ilegalmente, e o texto 
só regulamenta a exploração 
prevista na Constituição.

Pela lei, essas terras 
são da União e se desti-
nam à posse permanente 
dos índios que as ocu-
pam. Bolsonaro defendeu 
de modo mais enfático a 
regulamentação após ser 
alvo de críticas no Brasil 
e no exterior pela alta de 
incêndios na Amazônia. 
Ele chegou a receber no 
Planalto grupos de indí-
genas favoráveis ao ga-
rimpo em suas terras.

A governadores, em 
agosto, Bolsonaro disse 
que os Estados estavam 
“inviabilizados” por áre-
as indígenas. Em várias 
ocasiões, sem provas, 
afirmou que há interes-
se estrangeiro em im-
pedir a exploração nos 
locais. Repercussão. O 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
criticou. “Não é porque 
tem garimpo ilegal que 
vamos tratar de legali-
zar o garimpo. Temos 
de, primeiro, combater o 
que é ilegal e fazer amplo 
debate sobre o tema.”

Em 2019, o Instituto 
Brasileiro de Mineração 
(Ibram) disse que explo-
rar áreas indígenas estava 
há décadas fora da pauta 
da entidade, que repre-
senta empresas do setor. 
Defendeu ainda que, an-
tes de discutir a legaliza-
ção, o governo deveria 
fazer levantamento cien-
tífico desses territórios.

Nota do Observatório 
do Clima, que reúne or-
ganizações da sociedade 
civil, diz que essa mudança 
levaria à alta do desmate, 
de invasões de terras indí-
genas e da violência contra 
esses povos. Para especia-
listas, o projeto também 
pode violar tratados inter-
nacionais, que definem 
ser necessária a consulta 
aos indígenas sempre que 
estiver prevista medida le-
gislativa ou administrativa 
que os afetem.
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Número de mortos por 
coronavírus sobe para 563 na China
Autoridades sanitárias 

chinesas informam 
que mais de 28 mil 

pessoas estão infectadas 
pelo novo coronavírus na 
China continental. O total de 
mortes aumentou para 563. 

O Comitê Nacional de 
Saúde da China afirma que 
o número de casos confir-
mados no país aumentou 
em 3.694 desde a última 
contagem, chegando a um 
total de 28.018 infectados 
nessa quarta-feira (5).

O número de mortes so-
mente na província de Hubei 
subiu em mais 70 casos. O to-
tal de mortes também já soma 
mais um caso cada na cidade 
de Tianjin e nas províncias de 
Heilongjiang e Guizhou.

Contágio por coronavírus
A CCTV, emissora estatal 

chinesa, informou que um 
recém-nascido foi identifica-
do entre os infectados pelo 
novo coronavírus.

Segundo a emissora, o 
bebê nasceu no domingo (2) 
em Wuhan, a cidade mais 

atingida pelo surto. O bebê 
passou por exames 30 horas 
após o nascimento, já que a 
mãe estava infectada pelo 

coronavírus. O resultado 
deu positivo também para o 
bebê.

A criança aparentemente 

não apresenta sintomas de 
febre ou tosse, mas foram 
detectados problemas res-
piratórios. Um raio-x mostra 

infecção nos pulmões.
Um médico do hospital 

onde nasceu o bebê alertou 
para os riscos de contágio de 

mãe para filho, e pediu que 
especialistas e pessoal médi-
co não descartem essa possi-
bilidade. (Agência Brasil)

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 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Marina Adorjan

1° Museu de Goiás 
preserva acervo diverso do 
Centro-Oeste em Goiânia

O Museu Goiano Pro-
fessor Zoroastro Artiaga 
(Muza) completa 74 anos 
neste mês de fevereiro. 
Fundado em estilo art 
déco, no interior da Praça 
Cívica, na capital goiana, 
o Muza foi o primeiro 
Museu do Estado de Goi-
ás e preserva um acervo 
diverso inteiramente re-
lacionado à Região Cen-
tro-Oeste, suas riquezas 
naturais e história. Mais 
de 16 mil visitantes pas-
sam, anualmente, pelo 
Museu Zoroastro Artiaga.

O museu, que é uma 
referência da história de 
Goiás, está aberto à visi-
tação gratuita de terça a 
domingo, das 8h às 18. Seu 
acervo reflete aspectos da 
diversidade da cultura ma-
terial e imaterial do Estado 
de Goiás. “O Muza tem um 
acervo incrível de história, 
geopolítica, paisagem na-
tural e diversos aspectos 
de ocupação e transforma-
ção do território goiano. 
Vale muito à pena o pas-

seio”, comenta o secretário de 
Cultura Adriano Baldy.

Atualmente, os circuitos 
do Muza descrevem a riqueza 
da história de Goiás e sua for-
mação geopolítica. As seções 
do museu conservam peças 
que contam a história arque-
ológica, etnográfica e cultural 
de Goiás, com rochas e mi-
nerais característicos da re-
gião, artefatos pré-coloniais, 
vestígios de organismos pré-
-históricos, peças históricas 
de povos indígenas do terri-
tório goiano, materiais que 
representam a arte popular e 
folclore goiano, peças de arte 
sacra que chegaram a Goiás 
no século XVII e até mesmo 
peças de diversos períodos 
da imprensa goiana.

O Museu Zoroastro Artia-
ga conta com as salas espe-
ciais dos governadores e de 
seu primeiro diretor, Zoroas-
tro Artiaga, além de auditó-
rio com 90 lugares, laborató-
rio de restauração, reserva 
técnica e a Biblioteca Regina 
Lacerda, especializada na 
história de Goiás.

“O Amor, A morte e 
As Paixões” vai exibir 94 
filmes de todos os estilos
A Mostra O Amor, a Mor-

te e as Paixões chega 
à sua 13ª edição na 

próxima quarta-feira (12/2), 
às 19h, com um coquetel de 
abertura no Cinema Lumière 
do Banana Shopping. O even-
to terá a presença do artista 
plástico Siron Franco. O cura-
dor da mostra, o professor e 
comentarista de cinema Li-
sandro Nogueira, revela que 
esta será uma das melhores 
edições. “Mais uma vez, Goiâ-
nia verá os melhores filmes do 
mundo no momento.

Premiados nos festivais 
de Cannes, Veneza, Berlim, 
Sundance, São Paulo e Rio 
de Janeiro, além de indica-
dos ao Oscar, entre outros”, 
adianta. A mostra segue até 
o dia 26 de fevereiro.

A edição deste ano terá 94 
filmes de 26 países, sendo 68 
produções internacionais e 22 
do cinema nacional, e quatro 
do cinema goiano. “O público 
vai ter o melhor do cinema 
mundial. Hoje, nossa mostra é 
a terceira mais importante no 
país, depois do Rio de Janeiro 
e São Paulo (mostras que lan-
çam filmes). Elaboramos uma 
lista de filmes para as pessoas 
curtirem, se emocionarem 
e refletirem. Nosso objetivo 
não é só exibir as produções, 
mas também realizar deba-
tes e palestras, formando um 
público que aprecia a sétima 
arte”, garante Lisandro.

A vasta programação con-
ta com “1917” (2019), que 
narra a história dos cabos 
Schofield (George MacKay) 
e Blake (Dean-Charles Cha-
pman) durante a Primeira 
Guerra Mundial. O tão acla-

mado filme do palhaço do 
crime, “Coringa” (2019), 
interpretado por Joaquin 
Phoenix, também marca 
presença na mostra. Além 
de produções como: “Dois 
Papas” (2019), “Ford Vs. 
Ferrari” (2019), “O Farol” 
(2019) e “O Irlandês” (2019), 
que estão se destacando nas 
grandes premiações, inclusi-
ve no Oscar 2020.

Buscando fugir dos gran-
des blockbusters norte-ame-
ricanos, “O Amor, a Morte e 
as Paixões” apresenta, tam-
bém, obras produzidas fora 
do circuito comercial. “Para-
sita” (2019), é uma produção 
sul-coreana contando a tra-
jetória da família de Ki-taek, 
que por uma obra do acaso 
começa a se relacionar com 
uma família rica e se torna 
“dependente” deles. A nova 
produção do espanhol Pe-
dro Almodòvar, “Dor e Gló-
ria” (2019), também está 
na mostra, trazendo a ver-
satilidade do diretor. Filmes 
como o israelense, “Synony-
mes” (2019); Os Franceses 
“Les Misérables” (2019), 
“Retrato de Uma Jovem em 

Chamas” (2019) e o Polonês 
“Duas Coroas” (2019) ainda 
integram a programação.

E é claro que o rico cinema 
nacional não seria deixado 
de lado, a 13ª edição ofe-
rece mais de 20 opções de 
produções brasileiras, sendo 
que quatro são filmes goia-
nos. O documentário paulis-
ta “Siron. Tempo sobre tela” 
(2019) apresenta a trajetória 
de vida e pensamentos do 
artista plástico goiano Siron 
Franco, que estará presente 
no dia da abertura da Mos-
tra, 12/02. Além deste, a lista 
conta com filmes como “Pa-
raíso Perdido” (2017); “Theo, 
Além da Liberdade” (2016); 
“Açúcar (2017)”; “Adoniran 
– Meu Nome é João Rubina-
to” (2018), “De Peito Aberto” 
(2018) e “Estou Me Guardan-
do Para Quando o Carnaval 
Chegar” (2019).

Para o CEO da rede Lumiè-
re, Gerson Santos, a mostra 
é uma oportunidade para a 
sociedade vivenciar e conhe-
cer novas versões da sétima 
arte. “Cinema é sinônimo de 
experiências únicas e ines-
quecíveis, de encontros e 

reencontros aliados à magia 
de muitas histórias que nos 
fazem refletir, nos emocionar 
e sorrir. E essa mostra, com 
produções renomadas e va-
riadas, busca despertar todos 
esses sentimentos. Por isso, 
é um dos eventos culturais 
mais esperados do ano pelos 
goianos”, comenta Gerson.

 
No Banana Shopping
Esta será a segunda edi-

ção que a mostra acontece 
no Cinema Lumière do Bana-
na Shopping. Para o curador 
da mostra, Lisandro, a “nova 
casa” está atendendo todos 
os requisitos para receber o 
evento. “Gostamos muito de 
estar no Banana Shopping, o 
cinema tem todos os equipa-
mentos necessários e as salas 
são as mais modernas. Além 
de um ótimo espaço de convi-
vência na entrada”, revela.

Lisandro afirma, também, 
que esta é uma oportunidade 
para reviver o Centro da cida-
de. “O Centro de Goiânia pre-
cisa ser revitalizado e O Amor, 
a Morte e as Paixões ajuda a 
fomentar as atividades cultu-
rais desse espaço”, afirma.

Reprodução

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

Concessão da Ferrovia Norte-Sul – É facilidade 
no escoamento da produção

Restauração da Estação Ferroviária de Goiânia – 
É mais história e cultura para todos

Novas Unidades Habitacionais – É uma vida com mais 
dignidade – Mais de 23 mil unidades entregues (Faixa 1 + FGTS)


