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Goiás tem três casos 
suspeitos de coronavírus
Goiás tem três casos suspeitos de coronavírus. A informação é do Ministério da Saúde, que divulgou novo boletim na 
tarde desta quinta-feira (27). No Brasil são 132 casos suspeitos ao todo, sendo que ainda há mais de 200 notificações. p2

IPTU e ITU 
em Aparecida 

podem ser 
pagos com 15% 
de desconto p2

Nova aliança da direita com o centro 
pode decidir as votações da Câmara

Exposição ‘Jardim’ continua em 
cartaz naVila Cultural Cora Coralina

Participam formalmente da aliança 14 partidos, entre eles o PSL, MDB 
e PSDB, e 351 parlamentares. Totalizando 68% dos congressistas. p3

A exposição Jardim, do artista plástico Lauro Gontijo, fica em cartaz 
até o dia 8 de março, na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia. p8

Diário Do EstaDo

Ozzy lança álbum 
“Ordinary man” p8

Jhonney Macena
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MP-GO aponta mais três crimes na 
operação contra o grupo Borges Landeiro
O Grupo de Atuação 

Especial de Combate 
ao Crime Organizado 

(Gaeco) do Ministério Públi-
co de Goiás (MP-GO) fez o 
aditamento (acréscimo) da 
denúncia oferecida relativa à 
primeira etapa da Operação 
Máfia das Falências. Desta 
vez, são apontados mais dois 
crimes falimentares e mais 
um de lavagem de capitais 
cometido pela organização 
criminosa especializada na 
prática de fraudes contra cre-
dores no âmbito do processo 
de recuperação judicial do 
Grupo Borges Landeiro.

Conforme apurado pelos 
promotores de Justiça, após 
a deflagração da Operação 
Máfia das Falências, a orga-
nização criminosa também 
desviou duas fazendas e 
promoveu a lavagem de R$ 
4 milhões referentes às duas 
fraudes contra credores.

Consta do aditamento 
que, naquele ano, Dejair 
José Borges, Elias Borges, 
Rodolfo Montenegro, Vicen-
te Conte, Bruno Burilli, Alex 
Silva, Ricardo Bonifácio e 
Adriano Napoli, com o ob-
jetivo de desviar mais uma 
parte do patrimônio do Gru-
po Borges Landeiro, que já 
havia sido relacionada como 
ativo de recuperação judi-
cial, viabilizaram a transfe-
rência das fazendas Barra do 
Dia e Estrela D’Alva para as 
pessoas jurídicas Black River 
Empreendimentos e Partici-
pações Ltda. e Fazendas do 
Pará Participações Ltda.

Na sequência, o lucro ob-
tido com a prática criminosa 

foi repartido entre os mem-
bros da organização crimino-
sa. E, no intuito de justificar o 
recebimento dos valores de 
origem ilícita, os advogados 
Alex Silva e Ricardo Bonifá-
cio forjaram uma falsa pres-
tação de serviços advocatí-
cios e, inclusive, chegaram a 
emitir uma nota fiscal, como 
se esses serviços realmente 
tivessem sido prestados no 
bojo da recuperação judicial 
do Grupo Borges Landeiro.

A Operação Máfia das 
Falências foi desencadeada 
pelo Gaeco no dia 21 de no-
vembro do ano passado. Na 
ocasião, foram cumpridos 7 
mandados de prisão preven-

tiva, 6 de prisão temporária, 
26 de busca e apreensão, e 
26 ordens/mandados de se-
questro de bens, inclusive de 
várias propriedades rurais. 
Foram também bloqueados 
bens dos investigados até o 
montante de R$ 500 milhões.

No dia 19 de dezembro 
de 2019, foi, então, ofere-
cida a primeira denúncia 
referente aos crimes de or-
ganização criminosa, três 
fraudes contra credores da 
Lei nº 11.101/2005 e três 
lavagens de capitais. Essa 
primeira denúncia foi rece-
bida na Vara dos Feitos Re-
lativos a Delitos Praticados 
por Organização Criminosa 

e de Lavagem ou Ocultação 
de Bens, Direitos e Valores 
no fim de janeiro deste ano.

 
Núcleos
A organização criminosa 

está subdividida em quatro 
núcleos: o “financeiro”, o 
“empresarial”, o “jurídico-
-contábil” e o “de fachada 
ou de laranjas”. Esses núcle-
os interagiam e se interco-
municavam, formando uma 
verdadeira rede criminosa 
com estrutura permanente e 
compartimentada.

As investigações aponta-
ram que o Grupo Borges Lan-
deiro ingressou com pedido de 
recuperação judicial alegando 

dívidas de R$ 250 milhões, no 
entanto, somente o patrimô-
nio em fazendas da empresa é 
superior a R$ 600 milhões.

Neste mês, a 60ª Promo-
toria de Justiça de Goiânia 
pediu, na 8ª Vara Cível de 
Goiânia, onde tramita o pro-
cesso de recuperação judicial 
da empresa, a imediata des-
tituição de Dejair José Bor-
ges, Camila Landeiro Borges, 
Elias Morais Borges e Rodolfo 
Macedo Montenegro da ad-
ministração do Grupo Borges 
Landeiro. Também foi pedido 
o sequestro de bens móveis 
e imóveis que compõem o 
acervo das sociedades em-
presariais do grupo.

Reprodução

IPTU e ITU em 
Aparecida po-
dem ser pagos 
com 15% de 
desconto até 
31 de março

Os proprietários de 
imóveis em Aparecida 
de Goiânia que optarem 
por quitar o Imposto 
Territorial e Predial Ur-
bano (IPTU) e o Impos-
to Territorial Urbano 
(ITU) em parcela única 
terão 15% de desconto 
no pagamento à vista, 
até 31 de março.

No caso do IPTU, a 
Secretaria da Fazenda 
de Aparecida informa 
que o imposto pode ser 
parcelado em até 10 ve-
zes sem acréscimo. A 1ª 
parcela vence também 
em 31 de março.

O boleto do IPTU ou 
ITU já pode ser retirado 
no site da Prefeitura de 
Aparecida. A previsão 
é que os boletos físicos 
cheguem às casas dos 
contribuintes na 1ª quin-
zena de março.

Outra opção é ir pes-
soalmente a uma das 10 
unidades do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC) da Prefeitura de 
Aparecida. Basta levar os 
documentos do imóvel e 
do proprietário.

O SAC tem agências 
na Cidade Administra-
tiva, na Cidade Livre, 
Mansões Paraíso, Parque 
Flamboyant, Polo Em-
presarial, Vila Brasília, e 
nos Vapt-Vupts do Ara-
guaia Shopping, Gara-
velo e Buriti Shopping. 
Confira os endereços e 
horários de atendimento 
no final da reportagem.

Benefícios 
para a 
cidade
A superintendente de 

Receitas Tributárias, Ana 
Paula Vilela explica que o 
IPTU e o ITU são as maio-
res fontes de receita do 
município de Aparecida. 
Os recursos arrecadados 
com esses impostos são 
investidos na melhoria 
da prestação de serviço 
e em obras nas áreas de 
infraestrutura, educa-
ção, saúde e assistência 
social, promovendo de-
senvolvimento urbano e 
econômico.

Prefeitura de Anápolis 
realiza nova edição do 
projeto Saúde em Ação

Goiás tem três casos suspeitos de 
coronavírus, diz Ministério da Saúde

A comunidade do Jar-
dim Primavera e região, 
em Anápolis, será benefi-
ciada com o projeto Saúde 
em Ação, da gestão muni-
cipal, que oferecerá vários 
serviços gratuitos. Será 
nesta sexta-feira (28/2), 
das 8h às 12h, no Centro 
Municipal de Educação In-
fantil (Cmei) Paulo Freire. 

Haverá atendimentos 
médicos e odontológicos, 
prevenção, testes rápidos, 
agendamentos, atualiza-
ção do cartão SUS, ações 
de saúde, vacinação, ati-
vidades sociais como Ca-
dùnico, Patrulha Maria da 
Penha, Bolsa Família, além 
de diversão e brinquedos 
para a criançada.

Goiás tem três casos 
suspeitos de coronaví-
rus. A informação é do 
Ministério da Saúde, 
que divulgou novo bole-
tim na tarde desta quin-
ta-feira (27/2). No Brasil 
são 132 casos suspeitos 
ao todo, sendo que ain-
da há mais de 200 notifi-
cações a serem analisa-
das pelo Ministério. 

Além de Goiás, os ou-

tros casos suspeitos estão 
em São Paulo (55), Rio de 
Janeiro (9), Minas Gerais (5), 
Santa Catarina (8), Rio Gran-
de do Sul (24), Paraná (5), 
Distrito Federal (5), Matro 
Grosso do Sul (2), Alagoas 
(1), Bahia (1), Ceará (5), Pa-
raíba (1), Pernambuco (3) e 
Rio Grande do Norte (4).

Isolamento
O governo do Estado 

de Goiás confirmou que 
ao menos dois pacientes 
com suspeita de corona-
vírus estão em isolamento 
no Hospital de Doenças 
Tropicais (HDT). Tratam-se 
de uma senhora e de um 
rapaz de 22 anos. O jovem 
regressou de viagem à 
Itália há 11 dias e foi en-
caminhado pela Unidade 
de Pronto-Atendimento 
(UPA) do Jardim Itaipu.
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Nova aliança da direita com o centro 
pode decidir as votações da Câmara
Um novo bloco par-

tidário reunindo si-
glas da direita e do 

certo foi formado na Câma-
ra dos Deputados . Partici-
pam formalmente da alian-
ça 14 partidos, entre eles 
o PSL, MDB e PSDB, e 351 
parlamentares. Totalizando 
68% dos congressistas, o  
número de participantes do 
bloco é suficiente para de-
cidir sozinho o resultado de 
qualquer votação na Câma-
ra, como aprovações de PEC 
e impeachment.

Participam do novo blo-
co da Câmara as siglas PSL, 
PL, PP, PSD, MDB, PSDB, 
Republicanos, DEM, Soli-
dariedade, PTB, PROS, PSC, 
Avante e Patriota. Apesar 
dos partidos serem de di-
reita e de centro, algumas 
das legendas negam se 
identificarem no antigo 
Centrão – primeira grande 
coligação partidária desde 
a redemocratização. 

O novo bloco, ainda não 
apelidado, não tem uma 
coesão de posicionamen-
tos. Segundo os líderes 
partidários que compõem 
a aliança, o objetivo de sua 

criação é conseguir a par-
ticipação desses partidos 
em comissões da Câmara, 
principalmente na de Or-

çamento. A formação do 
bloco foi protocolada an-
tes do carnaval.

O deputado Arthur Lira 

(PP-AL) é o líder da nova 
aliança na Câmara . Ele 
afirmou, a Congresso em 
Foco, que “O bloco é har-

mônico, não tem cunho 
ideológico nem partidário. 
Nada impede que outros 
partidos venham se juntar 

a nós. Defendemos o or-
çamento impositivo e ele 
deve ser partilhado por to-
dos os congressistas”.

Reprodução
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7 países registraram primeiro caso 
do novo coronavírus em 24 horas
O diretor-geral da Orga-

nização Mundial de 
Saúde (OMS) consi-

derou hoje que a epidemia do 
novo coronavírus entrou em 
um “ponto decisivo”, apelando 
aos países para agirem rapida-
mente para conter este vírus 
“muito perigoso”.

A epidemia, descoberta em 
dezembro em Wuhan, na Chi-
na, contaminou mais de 78,6 
mil pessoas naquele país, das 
quais 2,7 mil morreram.

De acordo com Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a gran-
de preocupação da organização 
atualmente é “o que se passa 
no resto do mundo”, com mais 
de 3.470 casos em 44 países.

“As provas de que dispo-
mos mostram que não parece 
haver uma transmissão comu-
nitária generalizada”, disse em 
conferência de imprensa.

“Estamos em um momen-
to decisivo”, declarou, subli-
nhando que nos últimos dois 
dias o número diário de no-
vas pessoas infectadas pelo 
Covid-19 no mundo é supe-
rior ao registrado na China.

Sete países registram 
primeiro caso
Por outro lado, ao longo 

das últimas 24 horas, sete 
países, entre os quais o Bra-
sil e a Noruega, registraram 

o primeiro caso da doença.
“Se agirem de forma agres-

siva agora, podem conter o 
vírus. O meu conselho é agir 
rapidamente”, acrescentou.

“As epidemias no Irã, na Itália 

e na Coreia do Sul mostram do 
que este vírus é capaz”, disse, fri-
sando que estes países enfren-
tam focos de pneumonia viral.

Ao mesmo tempo, desta-
cou o diretor da OMS, “vários 

países não assinalam casos há 
mais de duas semanas”, como 
a Bélgica, o Camboja, a Índia, a 
Rússia e o Vietnam.

O balanço provisório da epi-
demia do coronavírus Covid-19 

é de 2,8 mil mortos e mais de 
82 mil pessoas infectadas, de 
acordo com dados reportados 
por 48 países e territórios.

Das pessoas infectadas, 
mais de 33 mil se recuperaram. 

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.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 
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 
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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
mentada, água e nergia 
elétrica. 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 
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 tama-
nho 180m², 3 quartos, 1 
suícom 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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.
-------------------------------
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 – 
(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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Ozzy Osbourne lança 
álbum solo “Ordinary Man”

Ozzy Osbourne vol-
tou ao batente com o 
lançamento do disco 
Ordinary Man, primeiro 
trabalho solo do artista 
em mais de dez anos.

Para marcar o lança-
mento do novo álbum, foi 
lançado o clipe da música 
Under the Graveyard.

Para comemorar a 
chegada do novo traba-
lho, Ozzy fez história ao 
realizar o maior evento 
de tatuagem global, com 

audição exclusiva das novas 
músicas em 50 cidades pelo 
mundo na quinta-feira (20/2).

Gravado em Los Angeles, 
o álbum contou com An-
drew Watt na guitarra, Duff 
McKagan (Guns N’ Roses) no 
baixo e Chad Smith (Red Hot 
Chili Peppers) na bateria. 
Além dessa banda principal, 
“Ordinary Man”, conta com 
a participação dos amigos 
do Ozzy, que incluem Elton 
John, Slash, Post Malone e 
Tom Morello.

Exposição ‘Jardim’ 
continua em cartaz na 
Vila Cultural Cora Coralina

A exposição Jardim, do 
artista plástico Lauro 
Gontijo, fica em car-

taz até o dia 8 de março, na 
Vila Cultural Cora Coralina, 
em Goiânia. A entrada é gra-
tuita e a mostra fica aberta 
à visitação de segunda a do-
mingo, das 9 às 18h.

Esta é a primeira indivi-
dual de Lauro Gontijo, com-
posta por 12 pinturas em 
óleo sobre tela de pequenas 
e grandes dimensões, que 
refretem um olhar sobre 

resquícios da natureza den-
tro da paisagem urbana de 
Goiânia, cidade que o brasi-
liense escolheu para viver e 
desenvolver seu trabalho.

Com curadoria de Rodri-
go de Almeida Cruz, Jardim 
traz recortes de elemen-
tos pinçados da paisagem 
local. As telas apresentam 
uma atmosfera que com-
bina descuido e improviso, 
na interação entre natural 
e artificial. Sempre inspi-
radas na paisagem da ro-

tina diária do artista.
Segundo o artista, o 

nome Jardim funciona como 
uma provocação, pois as te-
las combinam fragmentos 
de paisagem, que sobram 
da natureza, com elemen-
tos artificiais. “Eu faço um 
jogo quase como uma cola-
gem, por meio da pintura a 
óleo, entre elementos na-
turais e artificias”, diz ele, 
comentando que as obras 
começam a partir de fo-
tografias tiradas em suas 

andanças pela cidade.
Lauro Gontijo é formado 

em Artes Visuais pela Uni-
versidade de Brasilia (UnB). 
Em 2009, fez parte de um co-
letivo que foi contemplado 
com o Prêmio Marcantonio 
Vilaça (Funarte), da região 
Centro-Oeste, um dos mais 
importantes das artes plásti-
cas no país. O artista já expôs 
em Brasília e esta é sua quar-
ta participação em mostras 
pela cidade de Goiânia, e sua 
primeira individual.
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