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Feirão de empregos: 600 
vagas em Goiâniae no interior
Um feirão realizado pela Enel Distribuição Goiás e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferece mais de 600 oportu-
nidades de emprego para eletricistas e faz recrutamento para engenheiros eletricistas, além de vagas para o curso de qualificação. p2

Eheni vere  
Unt voluptia
doluptas mai 
onseque pe 
nihiliatem

Bolsonaro 
tira Onyx da 
Casa Civil p3

Grito Goiânia 
é opção 
de folia p8

Cerca de 300 toneladas de lixo são 
retiradas todo mês dos bueiros de Goiânia
Balanço divulgado pela Prefeitura indica que todo mês são retiradas uma 
média de 300 toneladas de lixo de dentro dos bueiros da capital. p2
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Governo de Goiás entrega 
retroescavadeiras a 60 prefeituras

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Se-
apa), realiza na próxima sexta-
-feira (14/2), às 10h, a entre-
ga de 96 retroescavadeiras 
da Patrulha Mecanizada a 60 
municípios goianos.

A solenidade vai ser re-
alizada na sede da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), em 
Goiânia, e terá as presenças 
do governador Ronaldo Caia-

do, do secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Antônio Car-
los de Souza Lima Neto, de 
parlamentares da bancada 
goiana, de prefeitos contem-
plados e demais convidados.

O Contrato de Repasse 
foi estabelecido entre o Go-
verno de Goiás e o Ministé-
rio de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
resultado de emenda par-
lamentar de senadores e 
da bancada goiana dos de-

putados federais. O valor 
total de investimentos é de 
R$ 113 milhões, distribuídos 
em maquinários entregues 
desde março de 2019. Esta 
é a última entrega prevista 
dentro deste repasse.

A entrega será feita ape-
nas aos municípios que es-
tão com a documentação 
regular e cujos prefeitos as-
sinaram o Termo de Cessão 
de Uso. O maquinário será 
cedido pelo prazo de 60 me-
ses aos municípios.

Municípios 
que serão 
contemplados
Abadiânia, Águas Lindas, 

Aloândia, Avelinópolis, Bu-
riti Alegre, Caiapônia, Cal-
das Novas, Carmo do Rio 
Verde, Castelândia, Cidade 
Ocidental, Colinas do Sul, 
Cristalina, Crixás, Damianó-
polis, Davinópolis, Firminó-
polis, Formosa, Formoso, 
Goianésia, Goianira, Goiás, 
Hidrolina, Iaciara, Inhumas, 
Ipameri, Israelândia, Itauçu, 

Jandaia, Jataí, Lagoa Santa, 
Luziânia, Mambaí, Matrin-
chã, Maurilândia, Minaçu, 
Morro Agudo, Nazário, Ne-
rópolis, Nova Crixás, Nova 
Glória, Nova Iguaçu de Goi-
ás, Nova Roma, Nova Ve-
neza, Ouvidor, Planaltina, 
Posse, Rio Quente, Rubiata-
ba, Santa Isabel, São Domin-
gos, São João d’Aliança, São 
Patrício, São Simão, Sítio 
d’Abadia, Trindade, Turve-
lândia, Uruaçu, Urutaí, Val-
paraíso e Vila Propício.
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Feirão de 
empregos 
oferece mais 
de 600 vagas 
em Goiânia 
e no interior

Um feirão realizado pela 
Enel Distribuição Goiás e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) 
oferece mais de 600 opor-
tunidades de emprego para 
eletricistas – em empresas 
que prestam serviços a Enel 
– e faz recrutamento para 
engenheiros eletricistas, 
além de vagas para o curso 
de qualificação profissional 
na área. O evento será nesta 
quinta (13) e sexta-feira (14), 
s 17h, no Sesi da Vila Canaã. 

Durante o feirão, os 
interessados poderão se 
inscrever para cerca de 80 
vagas de emprego na capital 
e em toda a região Metro-
politana. Já para o interior, 
são mais de 520 vagas em 
cidades como Morrinhos, 
Rio Verde, Iporá, Anápolis, 
Formosa, Luziânia e Uruaçu. 
Quem não puder participar 
do Feirão e tiver interesse 
em concorrer a uma das 
vagas de eletricista, poderá 
enviar o currículo para o e-
-mail eletricistas.senaigo@
sistemafieg.org.br.

 
Cursos de formação
A Enel Goiás também 

está oferecendo só este 
ano cerca de 840 vagas em 
curso de formação de eletri-
cista de rede de distribuição, 
em parceria com o Senai. O 
curso vai acontecer durante 
todo o ano, de forma contí-
nua, e é totalmente custea-
do pela companhia.

Qualquer pessoa maior 
de 18 anos, com ao menos 
o Ensino Fundamental com-
pleto, pode ingressar no cur-
so, que é totalmente pago 
pela distribuidora, e tem du-
ração de 368 horas – cerca 
de dois meses e meio. A for-
mação contempla os cursos 
de Formação de Eletricista, 
Norma Regulamentadora 
10 e 35, Direção Defensiva 
e Segurança na Operação e 
Manuseio de Motosserras 
e Moto Podas. As oportu-
nidades estão disponíveis 
em centros de treinamen-
tos localizados nos muni-
cípios de Goiânia, Apare-
cida de Goiânia, Anápolis, 
Rio Verde, Jataí, Quirinó-
polis, Catalão, Itumbiara, 
Niquelândia e Minaçu.

Hemocentro intensifica 
campanha de doação de 
sangue durante o Carnaval

Cerca de 300 toneladas de lixo são 
retiradas todo mês dos bueiros de Goiânia

O feriado de Carnaval é 
sempre um período crítico 
nos bancos de sangue da He-
morrede Pública do Estado 
de Goiás, devido ao aumento 
do número de acidentes nas 
estradas. Tanto em Goiânia 
quanto nas unidades do inte-
rior os estoques precisam ser 
reforçados e, por isso, a partir 
desta semana, será intensifi-
cada a campanha em todo o 

Estado para que a população 
vá até uma unidade da Hemor-
rede para fazer uma doação.

Além o Hemocentro Co-
ordenador Professor Nion 
Albernaz, que fica na Av. 
Anhanguera, em Goiânia, os 
doadores podem procurar as 
unidades do Hemocentro nas 
cidades de Catalão, Ceres, Rio 
Verde, Jataí, Formosa, Iporá, 
Porangatu e Quirinópolis.

Balanço divulgado pela 
Prefeitura de Goiânia indica 
que todo mês são retiradas 
uma média de 300 toneladas 
de lixo de dentro dos buei-
ros da capital. Jogar lixo na 
rua é a principal prática que 
acarreta em muito trabalho 
para as equipes de limpeza 
urbana. O trabalho realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Pú-
blico  (Seinfra) é intensificado 
durante o período chuvoso, 

evitando enchentes. 
Embalagens plásticas, vidros, 

garrafas pet, entulho de constru-
ção e até eletrodomésticos são 
exemplos do que é encontrado 
dentro dos bueiros. “Até vaso sa-
nitário já foi encontrado dentro 
de um bueiro em Goiânia. É pre-
ciso lembrar que todo lixo des-
cartado irregularmente nas ruas 
vai parar dentro dos reservató-
rios e o resultado é o alagamen-
to de ruas e avenidas da cidade, 
problema que, juntamente com 

a impermeabilização do solo,  
está ligado diretamente à falta 
de conscientização de boa parte 
da população”, afirma o titular 
da Seinfra, Dolzonan Matos. 

Os serviços preventivos são 
realizados de forma rotineira du-
rante todo ano e intensificados 
antes e durante cada período 
chuvoso. Em 2019, foram feitas 
limpezas em 27.579 bocas de 
lobo, uma média de 2.298 por 
mês, com a retirada de cerca de 
3 mil toneladas de lixo.
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Bolsonaro tira Onyx da 
Casa Civil e convida general 
da intervenção para o cargo
O presidente Jair Bol-

sonaro convidou o 
general Walter Braga 

Netto, atual Chefe do Estado-
-Maior do Exército e que 
comandou a intervenção no 
Rio de Janeiro em 2018, para 
o cargo de ministro da Casa 
Civil. Ele substituirá Onyx Lo-
renzoni, que deverá ser des-
locado para o Ministério da 
Cidadania, hoje comandado 
por Osmar Terra. Desta forma, 
todos os ministros que traba-
lham dentro do Palácio do Pla-
nalto serão de origem militar.

Um importante auxiliar 
de Bolsonaro definiu o novo 
escolhido para a Casa Civil 
como “um homem muito 
preparado”. Disse ainda que 
ele vai fazer no governo o 
que faz no Exército. A troca 
no governo é a segunda feita 
em menos de uma semana. 
Procurado pela reportagem 
Braga Netto disse apenas: 
“Estou com o comandante”.

Em seguida, desligou o 
telefone. Na quinta-feira 
passada, Bolsonaro demitiu 
Gustavo Canuto do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional e nomeou Rogério 
Marinho em seu lugar. Após 
o esvaziamento da Casa Ci-
vil, o principal impasse para 
Bolsonaro efetivar a troca no 
comando da pasta era esco-
lher o nome que substituiria 
Onyx na função.

A ideia, de acordo com 
duas fontes do governo, era 
colocar alguém com perfil 
técnico ou da área militar 
para evitar que o Palácio 
do Planalto seja usado para 
pretensões eleitorais, ideia 
que aborrece Bolsonaro. 
Como saída honrosa, Bol-
sonaro deve transferir Onyx 
ao Ministério da Cidadania 
no lugar de Terra. A possível 
troca ocorre após o jornal O 

Estado de S. Paulo revelar 
que a pasta da Cidadania 
contratou uma empresa sus-
peita de ter sido usada como 
laranja para desviar R$ 50 
milhões dos cofres públicos.

O atual titular do minis-
tério precisou se explicar ao 
presidente sobre a contra-
tação da Business to Tech-
nology (B2T), que é alvo da 
Operação Gaveteiro, da Po-
lícia Federal. A reportagem 
revelou que mesmo alertado 
sobre suspeitas de fraudes 
por órgãos de controle e 
pelas concorrentes no certa-
me, a pasta de Osmar Terra 
assinou um contrato de R$ 7 
milhões com a empresa. Pro-
curado desde a terça-feira 
da semana passada, Terra só 
se manifestou sobre o caso 
nesta quarta-feira, após ser 
cobrado por Bolsonaro. Em 
nota, o ministro afirmou que 
procurou a PF para investigar 
a contratação da empresa 
pelo seu ministério.

“Todos os funcionários da 
linha de decisão e que estão 
envolvidos na contratação 
da empresa foram afastados 
num processo de aperfeiço-
amento dos controles”, afir-
mou na nota. “O Ministério 
da Cidadania está fazendo 

um pente-fino em todos os 
contratos da área.”

Terra participou nesta 
quarta-feira de almoço ao 
lado de Bolsonaro no Palá-
cio do Planalto. O presiden-
te recebeu atletas e artistas 
que estão em Brasília para 
participar do Fórum Perma-
nente de Mobilização Contra 
as Drogas. O encontro com o 
presidente foi combinado on-
tem, de improviso, enquanto 
Bolsonaro deixava o Palácio 
da Alvorada. Na ocasião, ele 
falou por videochamada com 
o humorista Paulo Cesar Ro-
cha, que ficou célebre pelo 
personagem Paulo Cintura 
na primeira versão da Escoli-
nha do Professor Raimundo. 
Antes do almoço, Terra par-
ticipou de uma agenda com 
a primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, na Embaixada de 
Israel em Brasília.

Quem é Braga Netto
O general de Exército Wal-

ter Souza Braga Netto, então 
comandante militar do Les-
te, foi escolhido pelo então 
presidente Michel Temer em 
2018 como chefe da inter-
venção federal do Rio, uma 
medida inédita, que lhe con-
cedeu poderes de governa-

dor do Estado na área da Se-
gurança Pública. Braga Netto 
nasceu em Belo Horizonte e 
cumpre o “perfil mineiro”.

Prefere o trabalho ao ver-
bo. Ao assumir o comando 
da intervenção, determinou 
a seus subordinados e pediu 
aos familiares discrição nas 
redes sociais. Braga Netto 
entrou no Exército em 1974. 
Em 1994, ainda como major 
de Cavalaria, apresentou na 
Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército (Eceme) 
uma monografia com pro-
postas sobre como aproveitar 
melhor o pessoal na carreira 
militar, com foco nos oficiais. 
Em uma espécie de prognós-
tico, dizia que “a sociedade, 
dentro do enfoque da qua-
lidade total, cada vez mais 
cobrará da instituição a efi-
cácia na consecução de sua 
destinação fim” e propunha a 
especialização, por causa das 
mudanças tecnológicas.

“O militar, em particular, 
deve ser orientado para a 
função em que apresente 
um melhor rendimento em 
prol da instituição. O Exérci-
to do ano 2000 necessitará, 
mais do que nunca, de uma 
otimização de seus valores 
humanos”, escreveu.

Reprodução
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Moro quer prisão em 
segunda instância para 
processos já julgados

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
defendeu, ontem, que a pri-
são em segunda instância, se 
for aprovada, deve valer tam-
bém para os processos que já 
tramitaram. O ministro falou 
na comissão especial da Câ-
mara dos Deputados que ana-
lisa a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 199/2019, 
que estabelece o trânsito em 
julgado da ação penal após o 
julgamento em segunda ins-
tância, extinguindo os recur-
sos aos tribunais superiores. 
A proposta é válida apenas 
para novos processos. Os que 
já apresentaram recursos de-
vem seguir as regras atuais.

Na audiência o minis-
tro defendeu alterações no 
texto da PEC, em especial 
na regra de transição, que 
prevê a aplicação da prisão 
em segunda instância para 
os casos posteriores à apro-
vação da PEC. Para o minis-
tro, a medida deve retroagir 
para os casos com decisão 
de segunda instância já pro-
ferida e que tenham algum 
recurso interposto.

“A proposta da emenda é 
muito boa. Mas eu sugeriria 
que poderíamos dispensar 
esse tipo de exceção para 
que a PEC valha para todos. 
Se for opção do Congresso 
manter a regra de transição, 
isso não invalida o mérito da 
proposta”, disse.

A PEC altera os artigos 102 
e 105 da Constituição, trans-
formando os recursos extra-
ordinário e especial em ações 
revisionais especiais, no âm-
bito do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), e as extraordiná-
rias, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“O grande problema dessa 
regra de transição é que aca-
bam negando a justiça para 
aqueles casos que já estão 
transitando”, disse Moro.

O ministro também se posi-
cionou favoravelmente à apli-
cação do trânsito em julgado 
na segunda instância para ca-
sos nas esferas cíveis e tributá-
ria e não apenas na penal.

Segundo o texto em dis-
cussão, para as ações espe-
ciais, a cargo do STJ, o tex-
to da PEC estabelece que a 

ação terá sua admissibi-
lidade recusada “por au-
sência de interesse geral, 
pelo voto unânime do ór-
gão julgador, nos termos 
da legislação ordinária”.

Já para as ações revisio-
nais extraordinárias, a car-
go do STF, o texto diz que a 
ação deverá ter repercus-
são geral e que só terá sua 
admissibilidade recusada 
pelo voto de dois terços de 
seus membros.

O ministro defendeu, 
ainda, a alteração no tre-
cho da PEC que trata de 
quóruns mínimos para que 
as ações revisionais sejam 
admitidas no STJ e STF. 
Para o ministro, os quó-
runs devem ser menores 
que o previsto no texto.

O relator da propos-
ta na comissão especial, 
deputado Fábio Trad 
(PSD-MS), disse que vai 
analisar as ponderações 
do ministro, porém se po-
sicionou contra a altera-
ção no quórum para a ad-
missibilidade das ações. 
Segundo Trad, a mudança 
restringiria o direito de 
acesso ao recurso.

“Eu, por exemplo, dis-
cordo da opinião dele 
[Sergio Moro]. [O quó-
rum previsto] seria uma 
forma de não tolher, não 
desestimular o acesso às 
instâncias superiores por 
quem se sentir prejudica-
do. Já que estamos ante-
cipando o trânsito em jul-
gado para logo depois da 
segunda instância não é 
justo afunilar ainda mais 
ao cesso a instâncias su-
periores”, disse Trad.

A audiência públi-
ca foi encerrada após 
bate-boca entre os de-
putados Glauber Braga 
(PSOL-RJ) e delegado 
Éder Mauro (PSD-PA).

Braga criticou a atua-
ção de Moro na condução 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, e Éder 
Mauro saiu em defesa do 
ministro e passou a xingar 
a mãe do deputado do 
PSOL. Os dois foram con-
tidos por seguranças e de-
putados. (Agência Brasil)
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OMS: surto de coronavírus ainda 
pode ir para qualquer direção
A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) afir-
mou que, embora o 

número de casos de corona-
vírus na China tenha caído 
nos últimos dias, ainda não 
há informações suficientes 
para prever quando o avan-
ço da doença será completa-
mente contido.

“O surto ainda pode ir 
para qualquer direção”, de-
clarou o diretor-geral da 
entidade, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, em entrevista 
coletiva concedida na tarde 
desta quarta-feira (12/2), em 
Genebra, na Suíça.

Segundo a OMS, foram 
identificados 44.730 casos da 
doença no país asiático, com 
1.114 mortes. No resto do 
mundo, 441 pacientes foram 
diagnosticados com o vírus 
em 24 países, e uma pessoa 
morreu. O órgão internacio-
nal destaca que a exportação 
da enfermidade de Wuhan 
para outros países diminuiu, 
por conta da quarentena.

E que apenas 22% dos in-

fectados não estiveram em 
território chinês. Para a or-
ganização, esse quadro mos-
tra que o ritmo de contágio 

não parece ser agressivo 
fora da China, mas é preciso 
agir com urgência para evitar 
consequências globais.

A cientista-chefe da orga-
nização, Soumya Swamina-
than, revelou que, atualmen-
te, há quatro vacinas contra 

o coronavírus em processo 
de desenvolvimento, sendo 
que uma ou duas devem 
ser testadas em humanos 

em “cerca de 3 ou 4 meses”. 
No entanto, ela explica que 
a imunização só deve ficar 
pronta em 18 meses.

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 + 
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$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 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

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
-------------------------------
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 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (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. 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

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 
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 
(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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Grito Goiânia é opção 
de folia com rock para 
o carnaval na Capital

Um dos eventos mais 
tradicionais da cidade, o 
‘Grito Goiânia’ chega à 
sua 14ª edição e é opção 
de folia com programação 
de rock na Capital duran-
te o carnaval. O evento, 
com entrada gratuita até 
às 18h, será nos dias 22 e 
23 de fevereiro, no Centro 
Cultural Martim Cererê. 
Bandas já conhecidas pelo 
público, como Distoppia, 
Shenna Ye e Aurora Rules, 
tocam ao lado de outras 
para serem descobertas, a 
exemplo da Ousel, Gasp e 
Guilhotina Guinle. 

A proposta é apresen-
tar a atual produção auto-
ral de música de Goiânia e 
ser uma alternativa aos fo-
liões que preferem trocar 
o samba e as marchinhas 
por um bom show de rock 
e pop, ou curtir uma bala-
da com Dj.  Durante muitos 
anos o Grito foi uma das 
poucas alternativas para 
quem escolhia passar o 
carnaval na capital goiana. 
Com diferentes reformula-
ções e mudanças em sua 
estrutura, na edição de 
2020 o evento retorna às 

origens do projeto. 
“Com o crescimento do 

Grito, ele chegou a ser mais 
plural e multicultural em 
edições passadas, perdendo 
o ‘Rock’ que tinha no nome 
em outras épocas. Hoje a 
programação mais voltada 
para o estilo musical, com 
uma seleção das bandas de 
rock mais atuantes da cidade 
é o diferencial do evento”, 
reflete o coordenador do 
evento, o produtor cultural 
João Lucas Ribeiro. 

 
Discotecagens
Além dos shows de rock, 

o Grito Goiânia 2020 ainda 
promove o Bloco Deu Sorte! 
com discotecagens especiais 
dos DJs Caveira, Gabi Matos, 
Anarkotrans e as Irmãs Pretas 
que prometem entoar os me-
lhores hits de brasilidades, la-
tinidades, black music, swin-
guera, ragga e global bass. 
“Como o Martim Cererê tem 
uma àrea externa bem legal, 
pensamos em criar uma ati-
vidade pra ela. O bloco Deu 
Sorte é formado por DJs su-
per ligados em música para 
dançar da melhor qualidade”, 
reflete Ribeiro.

Cantora Mara 
Cristina anima Sarau 
do HGG, em Goiânia

O Sarau do HGG, re-
alizado no Hospital 
Estadual Alberto 

Rassi, em Goiânia, será 
voltado para o samba e as 
marchinhas de carnaval du-
rante todo o mês de feve-
reiro. Quem vai abrir a pro-
gramação é a cantora Mara 
Cristina. Ela se apresentará 
nesta quinta-feira (13/2) 
no 3º andar da unidade de 

saúde, às 17 horas.
Com muito samba e ale-

gria, a cantora promete 
agitar os corredores do hos-
pital. Mara Cristina interpre-
ta os maiores clássicos do 
samba brasileiro e atua nos 
bares da capital. Esta é a ter-
ceira participação da cantora 
no Sarau do HGG. “É um sen-
timento de muita gratidão a 
Deus por me proporcionar 

levar um pouco de alegria 
para as pessoas que estão 
passando por momentos tão 
difíceis. Saio de lá renovada”, 
comenta a cantora.

As próximas atrações se-
rão Nóys é Nóys no dia 18 
de fevereiro, com o Grito 
de Carnaval, que contará 
com as canções clássicas 
do samba e marchinhas de 
carnaval que vão invadir o 

hospital, além de uma deco-
ração especial. E encerran-
do o mês de festa, o cantor 
Lucas Borges se apresentará 
no dia 27 de fevereiro.

 
Serviço
Sarau do HGG com Mara 

Cristina; Data: 13 de fevereiro 
(quinta-feira); Horário: 17 ho-
ras; Local: 3º andar do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG
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