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Repatriados estão sem 
sintomas de coronavírus
Boletim divulgado pelo Ministério da Defesa na noite de domingo informou que os brasileiros repatriados da China por causa do surto 
do coronavírus não apresentam qualquer sintoma da doença. Ao todo, 58 pessoas cumprem quarentena na Base Aérea de Anápolis. p2
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Repatriados estão sem sintomas 
de coronavírus, diz boletim 

Boletim divulgado pelo 
Ministério da Defesa 
na noite de domingo 

(9/2) informou que os brasilei-
ros repatriados da China por 
causa do surto do coronavírus 
não apresentam qualquer sin-
toma da doença. Ao todo, 58 

pessoas cumprem quarente-
na na Base Aérea de Anápolis. 

“Os 58 hóspedes que es-
tão no hotel de trânsito da 
Ala 2 – Base Aérea de Aná-
polis – passaram por todas as 
avaliações clínicas protocola-
res previstas pelo Ministério 

da Saúde, mantendo o qua-
dro assintomático”, informou 
a nota. São 34 repatriados e 
24 membros da tripulação 
envolvida no resgate.

O grupo desembarcou no 
local nas primeiras horas de 
domingo. Ao longo do dia, 

eles receberam todas as re-
feições programadas e tive-
ram a oportunidade de co-
nhecer as instalações onde 
devem passar 18 dias. 

Segundo o ministério, 
por medida de prevenção, 
“todos que, de alguma for-

ma, estiveram envolvidos 
nas atividades aéreas, estão 
sendo submetidos aos mes-
mos exames iniciais realiza-
dos pelas pessoas que estão 
hospedadas, de forma a ga-
rantir ainda mais a seguran-
ça da operação”.

Keven Cobalchini

Drone 
mapeia áreas 
afetadas por 
rompimento 
de represa 
em Pontalina 

A Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad) 
finalizou o relatório de dano 
ambiental referente à bar-
ragem da Fazenda São Lou-
renço das Guarirobas, em 
Pontalina, que rompeu no 
dia 4 de janeiro. A produção 
do documento teve a ajuda 
de um drone que foi utili-
zado pela força-tarefa para 
produzir imagens da região 
afetada pela passagem da 
água que veio da barragem. 
Os técnicos realizaram qua-
tro voos ao longo dos córre-
gos Jataí e do Mateiro, que 
resultaram na produção de 
828 fotos de uma área total 
de 190 hectares.

Segundo a secretária 
Andréa Vulcanis, o equipa-
mento foi essencial para a 
rapidez do processo. “As 
imagens de satélite dispo-
níveis apresentavam mui-
tas nuvens, até pelo pró-
prio período chuvoso desta 
época do ano. A utilização 
do drone permitiu que as 
imagens fossem feitas com 
qualidade sem a necessida-
de de aguardar novos regis-
tros espaciais”, explica.

Com as cenas foi rea-
lizado o processamento 
fotogramétrico digital de 
imagens, obtendo o orto-
mosaico, que é a junção 
das cenas em um único 
arquivo, modelo digital de 
terreno e curvas de nível. 
De posse do mosaico, foi 
realizada a interpretação 
da área com um software 
específico, com a finali-
dade de vetorizar o dano 
ambiental, comparando 
imagens anteriores e pos-
teriores ao rompimento 
do barramento.

“Com a tecnologia do 
drone, foi possível visua-
lizar a abrangência que o 
rompimento da barragem 
causou, acompanhando 
a mancha de inundação 
de água por aproximada-
mente 5 quilômetros, com 
a quantidade de área de 
vegetação nativa degrada-
da pela força da água e as 
erosões que surgiram ou 
cresceram com a passagem 
abrupta da água”, relata 
Andréa Vulcanis.

Prefeitura de Aparecida intensifica 
serviços na região da Vila Maria

Risco de doenças bucais podem aumentar 
durante o carnaval, alerta dentista

Começou nesta segunda-fei-
ra (10/2), com a supervisão do 
prefeito Gustavo Mendanha, 
mais uma edição do programa 
Prefeitura em Ação, realizado 
pela Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia. Mais de 30 mil mo-
radores da região do setor Vila 
Maria serão beneficiados com 
a força-tarefa. A ação está per-
correndo oito bairros da locali-
dade fazendo roçagem de lotes 
baldios, recuperação do asfalto, 
revitalização da sinalização de 

trânsito e troca de lâmpadas, 
entre outros serviços.  

Mais de 1 mil servidores da 
Prefeitura participam do mu-
tirão. Inclusive profissionais 
da Secretaria de Saúde, que 
estão visitando casas, comér-
cios e indústrias da região para 
fazer prevenção e combate 
ao mosquito Aedes Aegypt, 
transmissor da dengue, zika 
vírus e chikungunya. O obje-
tivo é eliminar possíveis focos 
de reprodução do inseto.

Nem só de folia e fes-
ta que o carnaval é feito. 
Nesta época do ano, es-
pecialistas alertam para 
o risco de doenças bucais 
causadas através do beijo 
e da troca de saliva. Se-
gundo Fernando Borges, 
odontólogo e especialista 
em cirurgia oral, a prática 
de beijar várias pessoas 
nos bloquinhos e bailes de 
Carnaval tem um lado ne-
gativo e deve ser levado em 

consideração. Ele ressalta que 
a boca pode ser um “lar” de 
uma quantidade enorme de 
vírus, bactérias e fungos, tor-
nando assim um caminho para 
a transmissão de infecções, 
como herpes, mononucleose, 
sapinho, catapora, caxumba, 
candidíase, sífilis, gripe e até 
mesmo gengivite e cárie.

 “Evite beijar várias pesso-
as, principalmente as que têm 
lesões na boca. São sinais per-
ceptivos, como a herpes. Infe-

lizmente algumas estão mas-
caradas internamente na boca: 
gengiva, língua ou bochecha”, 
alertou Fernando Borges. 

Cada infecção tem um sinto-
ma e um tratamento diferente. 
“A herpes, por exemplo, traz 
risco de infecção sexual trans-
missível para as partes genitais, 
tanto do homem, quanto da 
mulher. Já a mononucleose, em 
estado avançado, pode causar 
internação por febre e diarreia”, 
explicou o dentista.
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Receita Federal abre 
consulta a lote residual 
de Imposto de Renda

A Receita Federal abre 
nesta segunda-feira 
(10) a consulta ao 

lote residual de restituição 
multiexercício do Imposto 
sobre a Renda Pessoa Física 
(IRPF), referente aos exercí-
cios de 2008 a 2019.

O crédito bancário para 
116.188 contribuintes será feito 
no dia 17 de fevereiro, soman-
do mais de R$ 297 milhões.

Desse total, R$ 133,467 
milhões serão liberados 
para os contribuintes com 
preferência no recebimen-
to: 2.851 idosos acima de 
80 anos, 14.541 entre 60 e 
79 anos, 1.838 com alguma 
deficiência física, mental ou 

doença grave e 6.052 contri-
buintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pági-
na da Receita na internet, ou 
ligar para o Receitafone 146. 

Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há incon-
sistências de dados identifi-
cadas pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contri-
buinte pode avaliar as incon-
sistências e fazer a autorre-
gularização, com entrega de 
declaração retificadora.

A Receita disponibiliza 

ainda aplicativo para ta-
blets e smartphones, que 
facilita consulta às decla-
rações do IR e à situação 
cadastral no Cadastro de 
Pessoa Física (CPF).

Com o aplicativo, é pos-
sível consultar diretamente 
nas bases da Receita Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimento 
por meio da Internet, me-
diante o Formulário Eletrôni-

co - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Extrato 
do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pessoal-
mente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimento, 
por meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para de-
ficientes auditivos) para 
agendar o crédito em conta-
-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer 
banco. (Agência Brasil)

Reprodução

Moro defende acordo 
de Brasil e EUA 
sobre controle de 
dados na internet

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, saiu nesta segunda-
-feira (10) em defesa do 
Acordo de Assistência Judici-
ário-Penal firmado entre os 
governos brasileiro e norte-
-americano, que gira em 
torno do controle de dados 
de usuários por provedores 
de internet no exterior. O 
decreto se tornou alvo de 
uma ação ajuizada pela Fe-
deração das Associações das 
Empresas de Tecnologia da 
Informação (Assespro Nacio-
nal) que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O relator do caso é o mi-
nistro Gilmar Mendes, que 
decidiu convocar uma audi-
ência pública sobre o tema. 
“A territorialidade dos da-
dos representa um impor-
tante desafio à efetividade 
da aplicação da lei em uma 
perspectiva transnacional, 
que tem dado ensejo a ba-
talhas judiciais entre prove-
dores de acesso à internet 
e o Poder Judiciário nacio-
nal”, disse Gilmar na aber-
tura da audiência.

A audiência pública pôs 
lado a lado Moro e Gilmar, 
que tem sido uma das vo-
zes mais críticas ao ex-juiz 
federal da Lava Jato dentro 
do tribunal. O ministro da 
Justiça é um dos principais 
nomes cotados para as-
sumir uma das vagas que 
serão abertas no Supremo 
durante o mandato do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

A primeira cadeira fica 
vaga em novembro, com a 
aposentadoria compulsória 
do decano do STF, ministro 
Celso de Mello. A segunda 
se abre em julho do ano que 
vem, com a saída de Marco 

Aurélio Mello. A Asses-
pro acionou o Supremo 
com uma ação para con-
firmar a validade dos dis-
positivos do acordo.

Uma das preocupa-
ções do setor é com de-
cisões judiciais no Brasil 
que obrigam represen-
tantes brasileiros de pla-
taformas estrangeiras a 
enviarem informações de 
usuários, o que violaria 
as regras firmadas entre 
Brasília e Washington. 
“Não estão em questão 
aqui pontos relativos à 
privacidade, pois tanto a 
legislação brasileira quan-
to a norte-americana pro-
tegem a privacidade, os 
dados e as comunicações 
dos usuários dos serviços 
de internet, de comunica-
ção ou de outra natureza. 
A questão é alusiva unica-
mente à soberania e juris-
dição”, disse Moro.

“Brasil e Estados Uni-
dos são países amigos, 
têm interesses mútuos e 
importantes. Me encon-
trei com representantes 
do governo dos EUA. 
Não existe nos registros 
do Ministério da Justiça 
- e não é do meu conhe-
cimento - qualquer recla-
mação por parte dos EUA 
quanto a um suposto des-
cumprimento do tratado 
de cooperação mútua. 
Não há disputa quanta à 
constitucionalidade do 
decreto”, frisou Moro. O 
ministro observou que o 
acordo está longe de ser 
“um instrumento perfei-
to de colaboração”, mas 
avaliou que a coopera-
ção tem funcionado “re-
lativamente bem”.
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Coronavírus: total de mortos na 
China continental sobe para 908
O total de mortos na Chi-

na continental devido 
ao novo coronavírus 

aumentou ontem para 908, 
mais 97 do que no domingo, 
informaram as autoridades. 
Segundo números divulgados 
pela Comissão Nacional de Saú-
de da China, são agora 40.171 
as pessoas infectadas no país.

Um aumento de 97 mortes 
indica um recrudescimento 
de casos do novo vírus, 2019-
nCoV, depois de ter havido uma 
quebra no dia anterior.

A mesma fonte precisou 
que até ontem (9) contavam-
-se 6.484 casos graves e que 
3.281 tiveram alta, depois de 
se curarem da doença, que 
começou no final de 2019 na 
cidade de Wuhan, na provín-
cia central de Hubei.

Até agora, a Comissão 
Nacional de Saúde da China 
disse que fez o acompanha-
mento médico de 399.487 

pessoas que tiveram conta-
to próximo com os infecta-
dos, dos quais 187.518 con-
tinuam em observação.

Número crescente
Na última contagem, anun-

ciada na manhã de domingo, 
o número de mortes na China 

continental era de 811, a que se 
somavam mais duas mortes fora 
da China continental, uma nas 
Filipinas e outra em Hong Kong.

Esse balanço já ultrapassa o 
da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SARS, na sigla em inglês), 
que - entre 2002 e 2003 - causou 
a morte a 774 pessoas em todo 
o mundo, a maioria das quais na 
China, mas a taxa de mortalida-
de permanece inferior.

Além do território continen-
tal da China e das regiões chine-
sas de Macau e Hong Kong, há 
outros casos de infeção confir-
mados em mais de 20 países.

A França fechou duas escolas 
depois de cinco visitantes britâni-
cos terem contraído o vírus numa 
estância de esqui e também fo-
ram detectados novos casos na 
Espanha, Reino Unido, Japão, 
Malásia, Coreia do Sul e Vietnã. 
Ao todo já foram registrados mais 
de 360 casos fora da China conti-
nental. (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 
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 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 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

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 
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 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 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
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 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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 
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

-------------------------------
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

JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 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 
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

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
-------------------------------
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 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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
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, 
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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Mercedes revela pintura 
do novo carro e assegura 
permanência na Fórmula 1

Quatro dias antes do 
lançamento oficial do seu 
carro para a temporada 
de 2020 da Fórmula 1, 
a Mercedes aproveitou 
o anúncio de um novo 
acordo de patrocínio, 
com a Ineos, para apre-
sentar a pintura do seu 
bólido, que possui deta-
lhes em bordô, e refutar 
os boatos de que pode 
deixar o grid da principal 
categoria do automobilis-
mo mundial.

“Estamos nisso a longo 
prazo. A F1 fornece uma 
excelente plataforma de 
marketing para a nossa 
marca. É isso que faze-
mos, construímos carros 
de corrida e carros de 
rua. A Fórmula 1 é a pla-
taforma ápice para a tec-
nologia híbrida, algo que 
não é comunicado o sufi-
ciente porque foi discuti-
do no início da era híbri-
da. É algo que devemos 
enfatizar mais”, disse Toto 
Wolff, chefe da equipe.

O dirigente admitiu 
que a Mercedes está em 
conversações com os 
gestores da Fórmula 1 
sobre o futuro da cate-
goria, mas destacou que 
o anúncio do patrocínio 
nesta segunda-feira con-
firma o compromisso 
da equipe alemã com o 
campeonato. “Gostamos 
da plataforma, mas, ao 
mesmo tempo, estamos 
negociando com os de-
tentores dos direitos e 
as coisas precisam ser 
resolvidas. Mas a parce-
ria (com a Ineos) é algo 
que indica nosso desejo 
de continuar nossa bem-
-sucedida jornada na Fór-
mula 1”, afirmou.

Wolff também atacou 
os órgãos de imprensa 
que publicaram que a 

Mercedes teria uma reunião 
com a Daimler nesta quarta-
-feira para decidir sobre a 
sua permanência ou saída 
da Fórmula 1. “Sempre me 
surpreendo que haja algum 
lunático por aí que escreva 
algo em um site e seja leva-
do a sério”, afirmou.

“Com tudo o que faze-
mos, temos que questionar 
se é a atividade certa. Hoje, 
como a Daimler, vemos as 
vantagens que a Fórmula 
1 como plataforma de ma-
rketing nos oferece e em 
termos de dados. Essa é a 
condição subjacente à qual 
estamos fazendo isso. A Fór-
mula 1 é um dos maiores re-
tornos dos investimento que 
fazemos”, acrescentou.

A presença do bordô no 
carro da Mercedes se deve 
ao acordo fechado com a 
Ineos, empresa de produtos 
químicos, estando presente 
na entrada de ar que está 
localizada na parte de cima 
do cockpit e também nos la-
dos da asa dianteira. Mas o 
restante da pintura é pratica-
mente igual à de 2019, com 
predominância da cor prata, 
com os detalhes em cinza e 
azul-turquesa.

Embora tenha exibido a 
pintura que usará em 2020, 
a Mercedes só apresentará 
o carro para a temporada 
da Fórmula 1, com os no-
vos detalhes aerodinâmi-
cos, nesta sexta-feira. E o 
bólido irá pela primeira vez 
à pista no dia 19, no início 
dos testes coletivos da pré-
-temporada, em Barcelona. 
O novo campeonato da Fór-
mula 1 terá início com o GP 
da Austrália, no dia 15 de 
março, em Melbourne. A 
dupla de pilotos da Merce-
des continuará sendo com-
posta pelo britânico Lewis 
Hamilton e pelo finlandês 
Valtteri Bottas.

Grande vencedor do 
Oscar 2020, ‘Parasita’ 
está em cartaz em Goiânia

Grande destaque do Os-
car 2020, o filme sul-co-
reano Parasita está em 

cartaz no Cine Cultura. Quem 
quiser conferir nas telonas o 
vencedor de quatro estatue-
tas tem até quarta-feira (12/2), 
data em que o filme deve sair 
de catálogo em Goiânia. 

O longa desbancou favori-

tos, como o  1917, e faturou 
o Oscar de melhor filme. Foi a 
primeira produção não falada 
em língua inglesa a vencer a ca-
tegoria. Além disso, o cineasta 
Bong Joon Ho também ganhou 
como roteiro original, diretor e 
melhor filme internacional. 

Parasita conta a história de 
quatro membros da família 

Ki-taek que estão desempre-
gados. Uma obra do acaso faz 
com que o filho adolescente 
comece a dar aulas privadas 
de inglês à rica família Park. 
Fascinados com o estilo de 
vida luxuoso, os quatro bolam 
um plano para se infiltrar nos 
afazeres da casa burguesa. É 
o início de uma série de acon-

tecimentos incontroláveis dos 
quais ninguém sairá ileso.

O Cine Cultura funciona 
no prédio do Centro Cultural 
Marietta Telles Machado, na 
Praça Cívica. O ingresso da 
sala custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 
(meia), apenas em dinheiro. 
Todos pagam meia-entrada 
nas sessões de segunda-feira.

Reprodução


