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Suspeita de coronavírus 
no Brasil cai para 8 casos
O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu para oito, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde 
nesta sexta-feira. Nenhum caso foi confirmado. Em relação ao boletim do dia anterior, mais um caso foi descartado. p2
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Projeto em Goiás vai abordar 
produção sustentável de alimentos
Empresários, pesquisadores, reitores de universidades e Governo 
de Goiás se reúnem para conhecer o projeto Biomas Tropicais. p3
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Número de casos suspeitos de 
coronavírus no Brasil cai para 8 

O número de casos 
suspeitos de co-
ronavírus no Bra-

sil caiu para oito, segundo 
balanço divulgado pelo 
Ministério da Saúde nesta 
sexta-feira, 7. Nenhum caso 
foi confirmado. Em relação 
ao boletim do dia anterior, 

mais um caso foi descarta-
do. Com isso, seguem em 
investigação três casos em 
São Paulo, dois no Rio Gran-
de do Sul, um em Minas Ge-
rais, um em Santa Catarina e 
um no Rio de Janeiro. 

Desde o início do mo-
nitoramento, 26 registros 

suspeitos da doença foram 
descartados, de acordo com 
o ministério. No mundo, já 
são 31,4 mil infectados e 
638 mortes confirmadas, 
a grande maioria na China. 
Do total de casos, 270 fo-
ram registrados fora do país 
asiático, segundo boletim 

desta sexta da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Para diminuir o risco de 
entrada do vírus em território 
nacional, o governo brasileiro 
deixará em quarentena os 
31 brasileiros que serão re-
patriados de Wuhan, cidade 
chinesa epicentro do surto. 

Os repatriados ficarão isola-
dos por 18 dias na Base Aérea 
de Anápolis, em Goiás. 

Eles estão sendo trazi-
dos ao País por dois aviões 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB). A previsão é que 
cheguem ao Brasil na ma-
drugada de domingo, 9.

Reprodução

UFG abre 
300 vagas 
para curso 
preparatório 
para Enem e 
vestibulares 

As inscrições para o 
ano letivo de 2020 do 
Cursinho Federal de Goi-
ás (CFG), projeto de ex-
tensão da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), 
serão realizadas de 12 a 
14 de fevereiro, em Goi-
ânia. O projeto oferece 
300 vagas, e os interes-
sados serão escolhidos 
por processo seletivo e, 
para participar, deverão 
ir pessoalmente até o 
Centro de Aulas da Esco-
la de Veterinária e Zoo-
tecnia da UFG (EVZ/UFG 
- Câmpus Samambaia). 
A inscrição é gratuita e 
não pode ser feita por 
terceiros.

O candidato deve-
rá fazer uma redação e 
responder a um ques-
tionário socioeconômi-
co. A redação não tem 
caráter eliminatório e 
servirá para uma bre-
ve análise do domínio 
da língua portuguesa. 
Podem se candidatar a 
uma vaga estudantes 
do último ano do ensino 
médio; estudantes que 
já tenham concluído o 
ensino médio; e concor-
rentes que não tenham 
nenhum curso superior 
completo.  

O processo é realiza-
do em três etapas: inscri-
ção, seleção e matrícula. 
A presença dos pais dos 
menores de 18 anos é 
facultativa no momento 
da inscrição. A partici-
pação do responsável só 
se torna obrigatória para 
fazer a matrícula, caso o 
candidato seja seleciona-
do. Os documentos ne-
cessários para a inscrição 
são o Registro geral (RG) 
e comprovante de ende-
reço, além de caneta es-
ferográfica preta ou azul. 
A lista dos candidatos se-
lecionados em primeira 
chamada para efetuarem 
a matrícula será publi-
cada em 18 de fevereiro 
de 2020 no site oficial da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG).

Bombeiros monitoram 
nível hídrico do Rio 
Vermelho na cidade de Goiás

Suspeito no caso Marielle, ‘capitão 
Adriano’ morre em tiroteio com a polícia

Os bombeiros realiza-
ram ações de defesa civil 
neste sábado (8/2), na ci-
dade de Goiás. O objeti-
vo era monitorar durante 
todo o dia a situação de 
cheia do Rio Vermelho. O 
primeiro monitoramento 
realizado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás 
(CBMGO) foi às 9h50.

No primeiro momento, 

foi constatado que o nível 
hídrico não ultrapassou 
a “caixa” do rio. À tarde, 
outro monitoramento foi 
realizado, nesta ocasião a 
elevação foi maior. 

Neste domingo (9), os 
bombeiros devem realizar 
nova vistoria no percurso 
urbano do Rio Vermelho, 
para verificar impactos da 
chuva de sábado (8).  

O ex-policial militar 
Adriano Magalhães da 
Nóbrega, conhecido 
como “capitão Adria-
no”, foi morto em uma 
troca de tiros com a 
polícia na manhã des-
te domingo (9/2), em 
Esplanada, no interior 
da Bahia.

Foragido desde ja-
neiro do ano passado, 

ele é apontado como chefe 
do “Escritório do Crime”, mi-
lícia suspeita pela morte da 
vereadora do Rio Marielle 
Franco (PSOL) e seu motoris-
ta Anderson Gomes, assassi-
nados em março de 2018.

Adriano trabalhou no 18º 
Batalhão da PM com Fabrí-
cio Queiroz, o ex-assessor 
de gabinete de Flávio Bolso-
naro, investigado por lava-

gem de dinheiro no es-
quema de “rachadinha” 
na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj).

A mãe e a filha de Nó-
brega trabalhavam no gabi-
nete do filho do presidente 
e teriam sido contratadas 
por Queiroz. Segundo o Mi-
nistério Público, o milicano 
ficava com parte do paga-
mento delas.
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Projeto em Goiás 
vai abordar produção 
sustentável de alimentos

Empresários, pesquisa-
dores, reitores de uni-
versidades e Governo 

de Goiás se reúnem, nesta 
segunda-feira (10/2), para 
conhecer o projeto Biomas 
Tropicais, desenvolvido em 
parceria com o Instituto Fó-
rum do Futuro, que é uma 
iniciativa voltada ao empre-
go do conhecimento cientí-
fico no uso racional dos re-
cursos naturais disponíveis 
nos diferentes ecossistemas 
brasileiros para a produção 
sustentável de alimentos.

Participarão do encontro 
o governador Ronaldo Caia-
do, os secretários Adriano 
da Rocha Lima (Desenvol-

vimento e Inovação), Antô-
nio Carlos Souza Lima Neto 
(Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), represen-
tantes do Instituto Fórum do 
Futuro, como o ex-ministro 
da Agricultura Alysson Paoli-
nelli, o presidente do Sebrae 
Nacional, Carlos Melles e o 
diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás, Derly Fialho. 

Também estarão presen-
tes os reitores das princi-
pais instituições de ensino 
de Goiás, representantes 
de entidades do setor pro-
dutivo, como a Federação 
da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg), e membros 
da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO).

 
Sobre a iniciativa
O Instituto Fórum do Fu-

turo é um grupo de reflexão 
independente que promove 
debates de valorização da 
ciência, pesquisa, tecnologia 
e inovação a partir da pers-
pectiva do desenvolvimento 
sustentável. A área central 
de interesses do projeto é a 
cadeia de valor do alimento 
e a bioenergia. Para mais in-
formações, basta acessar o 
site https://www.forumdo-
futuro.org/home/.

O projeto Biomas Tropi-
cais tem como objetivo ava-

liar impactos de áreas ocupa-
das e criar alternativas para o 
manejo da atividade agrícola 
por meio de pesquisas nos di-
versos biomas do país, sem-
pre em busca de uma agricul-
tura tropical sustentável. Ele 
é desenvolvido em parceria 
com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), as Universidades 
Federais de Lavras e Viçosa, 
além da Universidade de São 
Paulo (USP), contando com o 
suporte do Ministério de Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) e o 
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tec-
nológico (CNPQ).

Reprodução

Tânia Rêgo

ICMS sobre exportações 
pode extinguir até 728 mil 
empregos, prevê CNI

Duas propostas de emen-
da à Constituição (PEC) 
apresentadas ao Congresso 
no ano passado podem re-
duzir as exportações brasi-
leiras em 5% e resultar na 
extinção de até 728 mil em-
pregos em todo o país. A es-
timativa é da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
que também aponta outros 
riscos das propostas, que 
querem revogar a Lei Kan-
dir e reintroduzir a cobran-
ça de 13% Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre as 
vendas de produtos básicos 
e semielaborados.

Segundo os cálculos da 
CNI, a eventual aprovação 
de uma das propostas pode-
rá fazer o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens 
e dos serviços produzidos 
no país) encolher R$ 58,7 
bilhões. A massa salarial fi-
caria R$ 1,5 bilhão menor, 
fazendo os brasileiros con-
sumirem R$ 22,4 bilhões 
a menos nos 12 meses se-
guintes a um eventual retor-
no do ICMS sobre produtos 
não industrializados.

Embora a medida não 
atinja produtos industriali-
zados, cujas vendas externas 
já são isentas de ICMS, a CNI 
argumenta que a tributação 
sobre exportações reduz a 
competitividade dos bens 
brasileiros no exterior. Para 
a confederação, a incidência 
de ICMS sobre as exporta-
ções criará um efeito domi-
nó que causará prejuízos à 
economia e afastará investi-
dores estrangeiros do país.

 
Contestação
Aprovada em 1996, a Lei 

Kandir estabelece a isenção 
de ICMS, tributo de respon-
sabilidade dos estados, sobre 
exportações de produtos bá-
sicos (como bens agropecuá-
rios e minérios) e de itens se-
mielaborados (como açúcar 
e celulose). Na época, a lei 
tinha como objetivo alinhar 
as exportações brasileiras 
à prática internacional, que 
veda exportação de tributos.

Nas últimas décadas, a Lei 
Kandir tem sido objeto de re-
clamação dos estados, prin-
cipalmente os com econo-
mia baseada no agronegócio 

e na mineração, que 
sofrem com a queda na 
arrecadação. A legislação 
prevê o pagamento de 
uma compensação anual 
pela União das perdas de 
receita da Lei Kandir mais 
o Auxílio Financeiro para 
o Fomento das Exporta-
ções (FEX) no fim de cada 
ano. No entanto, o valor 
é negociado anualmente, 
nem sempre agradando 
aos governadores, o que 
gerou uma onda de ações 
judiciais dos estados.

No ano passado, o 
Ministério da Economia 
tentou negociar com os 
estados um aumento 
na fatia de repartição 
da cessão onerosa do 
pré-sal em troca da de-
sistência das ações ju-
diciais. Sem sucesso na 
negociação, a Câmara e 
o Senado apresentaram 
PECs para extinguir a Lei 
Kandir e retomar a co-
brança do imposto.

 
Trâmite
No Senado, a proposta 

foi assinada por 28 par-
lamentares e tramita na 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Casa. O rela-
tor, Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB-PB), apresen-
tou um substitutivo no 
fim de outubro. Segundo 
o parlamentar, a apresen-
tação de uma PEC para 
extinguir a Lei Kandir ga-
rante a autonomia dos 
estados, já que o presi-
dente Jair Bolsonaro não 
poderá vetar a proposta, 
caso seja aprovada.

Na Câmara, a PEC foi 
apresentada pelo de-
putado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG), integrante 
da Frente Parlamentar da 
Agropecuária. O setor de-
fende a retomada da co-
brança por entender que 
os estados agroexporta-
dores são os mais preju-
dicados pela desoneração 
do ICMS, principalmente 
num momento em que 
diversos governos locais 
atravessam crise fiscal e, 
muitas vezes, não têm 
recursos para pagar for-
necedores e servidores. 
(Agência Brasil)
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Mortes pelo novo coronavírus 
na China ultrapassa o de SARS
O número de mortes 

causadas pelo novo 
coronavírus na Chi-

na continental chegou a 
811, ultrapassando o total 
global de mortos da epide-
mia de SARS em 2003.

A Comissão Nacional de 
Saúde da China anunciou 89 
novas mortes neste sábado 
(8/2). O surto de SARS, ou 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, matou 774 pessoas até 
a declaração do fim da epide-
mia pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). O número de 
novos casos confirmados che-
ga agora a 2.656, elevando o 
total para 37.198, sendo que 
6.188 pessoas estão em con-
dições graves.

Houve 3 mil novos casos 
de infecção diariamente por 
5 dias consecutivos até sexta-
-feira (7). Contudo, o número 
foi menor no sábado.

A agência estatal de notí-
cias chinesa, Xinhua, diz que 
um hospital construído recen-

temente em Wuhan iniciou 
a operação neste sábado (8). 
Segundo relatos, o Hospital 
Leishenshan, o segundo a ser 
construído desde o surto do ví-
rus, irá receber 1.500 pacientes.

Entretanto, o crescente 
número de pacientes em 
condições graves está se tor-
nando um sério problema 
para o sistema médico.

 
Reinício das 
operações nas empresas
Empresas, cujas atividades 

continuam suspensas desde 
os feriados do Ano Novo Lunar, 
devem reiniciar suas operações 
em muitas regiões a partir des-
ta segunda-feira (10).

Contudo, poderá ser ne-
cessário mais tempo para que 
companhias retomem inte-
gralmente as operações, uma 
vez que muitas pessoas não 
estão conseguindo retornar 
de suas cidades natais, devi-
do a restrições no sistema de 
transporte. (Agência Brasil)

Governo chinês



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
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848

FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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

-------------------------------
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, 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 
é Acabador Acabador: Faz 
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 10 de Fevereiro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



Diário Do EstaDo Goiânia, 10 de Fevereiro de 2020 7



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 10 de Fevereiro de 2020viral
Reprodução

PUC Goiás abre 450 vagas 
para oficinais culturais

As inscrições para as 
oficinais culturais gratui-
tas da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás 
(PUC Goiás) foram aber-
tas na última semana, 
em Goiânia. Promovidas 
pela Coordenação de 
Arte e Cultura da institui-
ção de ensino superior, 
são 450 vagas para as 
oficinas neste semestre, 
disponibilizadas a estu-
dantes, professores e 
funcionários da PUC Goi-
ás, além de moradores 
da comunidade. 

As seleções serão rea-
lizadas de 17 a 21 deste 
mês para os candidatos 
previamente inscritos 
nos dias das oficinas, 
cujas datas e horários 
estão disponíveis neste 
link. As inscrições devem 

ser feitas no site da univer-
sidade, ou na recepção da 
CAC, que está em novo en-
dereço, na Área 7, localiza-
da à 11ª Avenida, 953, Se-
tor Leste Universitário, das 
8h às 20h30, de segunda a 
sexta-feira, exceto nos finais 
de semana. O custo da ma-
trícula é de 20 reais.

Os candidatos podem 
efetuar cadastro em mais de 
uma oficina. Depois, os ins-
critos participam de seleção, 
passando por entrevistas, 
provas ou apresentações 
individuais. O resultado fi-
nal será divulgado no dia 28 
de fevereiro no site da PUC 
Goiás. As matrículas serão 
realizadas de 2 a 6 de março 
e as aulas começam no dia 2 
de março. Mais informações 
podem ser obtidas pelos te-
lefones: 3309-6176 e 6177.

Toy Story 4 
vence Oscar de 
Melhor Animação

Toy Story 4 venceu o 
prêmio de Melhor Fil-
me de Animação no 

Oscar 2020! Como Treinar o 
Seu Dragão 3, Klaus, O Link 

Perdido e Perdi Meu Corpo 
disputaram a categoria.

A 92ª edição dos prê-
mios da Academia de 
Artes e Ciências Cinema-

tográficas, o Oscar, está 
sendo realizada nesta noi-
te de domingo (9) em Los 
Angeles, em cerimônia 
exclusiva sem apresen-

tadores. O Observatório 
do Cinema está fazendo 
a cobertura do evento em 
tempo real, tanto no site 
quanto no Facebook.
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