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Confirmado 3º caso de 
coronavírus no Brasil

O Ministério da 
Saúde e as secretarias 
de Saúde de São Paulo 
(estadual e municipal) 
confirmaram um 
terceiro caso 
importado do novo 
coronavírus no Brasil. p2

PIB fecha 
2019 com 

crescimento 
de 1,1% p3
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se filia ao PSD 
em Brasília p3
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Estado anuncia R$ 1 milhão para
96 moradias em Alto Paraíso
A Agência Goiana de Habitação (Agehab) liberou R$ 1 milhão 
para a conclusão de 96 moradias em Alto Paraíso. p2
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Estado anuncia R$ 1 milhão para 
96 moradias em Alto Paraíso

A Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) 
liberou, na terça-feira 

(3/3), R$ 1 milhão para a con-
clusão de 96 moradias em Alto 
Paraíso, obra iniciada com re-
cursos federais e paralisada 
com 80% de execução. Por 
determinação do governador 
Ronaldo Caiado, que visitou 
o município e o residencial 
no ano passado, foi celebrado 
convênio com a Caixa Econô-
mica Federal estabelecendo a 

parceria do Estado com apor-
te de recursos para a conclu-
são do residencial.

As obras do Residencial 
Paraíso I estavam paralisa-
das desde agosto de 2018 
devido à defasagem dos 
recursos destinados ao em-
preendimento. Depois da 
visita do governador ao mu-
nicípio, a parceria foi forma-
lizada e feitos os ajustes com 
a Caixa para a retomada das 
obras com a participação da 

Agehab. Segundo o presiden-
te da Cooperativa, Antônio 
Leão, que esteve na Agehab 
acompanhado do prefeito 
Martinho Mendes e lide-
ranças municipais, as obras 
serão retomadas imediata-
mente, com previsão de con-
clusão até outubro próximo.

Segundo informação do 
engenheiro responsável 
pela obra, a paralisação da 
construção das 96 moradias 
ocorreu devido a mudança 

nas regras do programa fe-
deral, que passou de 12 para 
24 meses o prazo de entre-
ga do residencial. De acordo 
com ele, isso provocou defa-
sagem dos valores dos recur-
sos e também aumento dos 
custos da obra.

Os recursos aportados 
pelo Governo de Goiás se-
rão aplicados no acabamen-
to interno das residências, 
como colocação de pisos 
e revestimentos, janelas, 

pintura e também esgota-
mento sanitário (fossas e 
sumidouros). As moradias 
do Residencial Paraíso I são 
destinadas às famílias mais 
carentes do município. Elas 
vão pagar parcelas de finan-
ciamento com valores entre 
R$ 25,00 e R$ 80,00. O pro-
cesso seletivo das famílias 
foi realizado pela entidade 
responsável, com acompa-
nhamento da Assistência 
Social do Município.

Reprodução

Museu 
Nacional 
reabrirá 
parcialmente 
em 2022

O Museu Nacional 
estará parcialmente de 
portas abertas em 2022, 
quando se comemora 
o bicentenário da Inde-
pendência. A estimativa 
é dos envolvidos no pro-
jeto de recuperação, que 
deu um passo impor-
tante nesta terça-feira 
(3) com a assinatura do 
termo da estrutura de 
governança, incluindo a 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), a 
Fundação Vale e a Orga-
nização das Nações Uni-
das para a Educação, Ci-
ência e Cultura (Unesco).

Em solenidade re-
alizada no Campus da 
Praia Vermelha da UFRJ, 
foi anunciado que já fo-
ram captados R$ 164 
milhões, dos R$ 340 mi-
lhões necessários para as 
obras de reconstrução, 
depois da tragédia de se-
tembro de 2018, quando 
um incêndio liquidou o 
acervo histórico e quase 
fez ruir as fachadas.

“Estamos assinando 
um termo de cooperação 
com a Fundação Vale, 
Unesco e UFRJ, com a 
Vale já aportando R$ 50 
milhões nesse novo mo-
delo de governança. Já 
arrecadamos cerca de 
metade do que é neces-
sário. Nós temos o orça-
mento até 2022. A partir 
daí, [para financiar] toda 
a arquitetura interna, a 
recomposição do acervo 
e as exposições, nós pre-
cisaremos de mais apor-
tes financeiros”, disse a 
reitora da UFRJ, Denise 
Pires de Carvalho.

A reabertura plena 
da instituição só deverá 
ocorrer em 2025. O dire-
tor do Museu Nacional, 
Alexander Kellner, consi-
derou que os recursos já 
garantidos são um bom 
começo, mas lembrou 
que ainda há uma lon-
ga jornada pela frente, 
quando serão necessários 
maiores aportes financei-
ros, para recuperar, ainda 
que parcialmente, a im-
portância que o Museu 
Nacional possuía.

Campanha de vacinação contra 
sarampo segue até dia 13 de março Confirmado 3º caso de coronavírus no 

Brasil, 4º paciente aguarda contraprovaA Campanha de Vacinação 
contra o Sarampo segue até o 
dia 13 de março. Promovida pelo 
Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-GO), já aplicou 12.556 do-
ses da vacina na população-alvo, 
que é composta por crianças e 
adolescentes de 5 anos a 19 anos 
ainda não vacinados ou com a 
imunização incompleta.

Joice Dorneles, gerente in-
terina de Imunização da SES-
-GO, informa que os dados 
são parciais, pois alguns mu-
nicípios ainda não forneceram 

todas as informações. Segun-
do ela, há cerca de 900 postos 
instalados em cidades goianas.

Segundo a gerente da SES-
-GO, a campanha ocorre de for-
ma seletiva, iniciando ou com-
pletando esquema de vacinação 
para a doença, que exige duas 
doses da vacina contra o saram-
po, para a faixa etária de 5 anos 
a 19 anos. Assim, quem compa-
recer ao posto saúde deve apre-
sentar o cartão de vacinação 
para que o histórico vacinal da 
pessoa seja avaliado pelo profis-
sional da sala de vacina.

O Ministério da Saúde e 
as secretarias de Saúde de 
São Paulo (estadual e mu-
nicipal) confirmaram um 
terceiro caso importado do 
novo coronavírus no Bra-
sil. Além desse, investigam 
outro possível caso confir-
mado de coronavírus na 
capital paulista. Exames de 
contraprova estão sendo 
realizados para confirmar 
a amostra do possível caso.

As informações serão di-
vulgadas em coletiva às 17h 
pelo Ministério da Saúde, 
apurou o jornal O Estado 
de S. Paulo com fontes do 
governo. O ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandet-
ta, disse ao BRPolítico mais 
cedo que um dos casos era 
em São Paulo. O teste foi 
feito no laboratório Fleury, 
que ainda não está entre os 
credenciados pelo governo 

federal para este tipo de 
análise. Assim, será ne-
cessária uma contrapro-
va, segundo o ministro.

O Brasil tem dois ca-
sos confirmados do novo 
coronavírus, ambos em 
São Paulo e de pacientes 
que estiveram na Itália. 
Segundo balanço divul-
gado na terça-feira, 3, às 
15h50, há outros 488 ca-
sos suspeitos no País.
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Filiação de Vanderlan ao PSD reúne 
várias autoridades em Brasília
Várias autoridades 

prestigiaram a filia-
ção do senador Van-

derlan Cardoso ao Partido 
Social Democrático no  final 
da tarde desta quarta-feira, 
4. A solenidade, que aconte-
ceu na liderança do partido, 
no Senado Federal, reuniu 
senadores, deputados fede-
rais, lideranças estaduais, 
amigos e familiares. Entre os 
presentes, estavam o presi-
dente nacional do PSD, Gil-
berto Kassab, e o presidente 
do diretório estadual da si-
gla, Vilmar Rocha.

O presidente Gilberto 
Kassab disse que recebe o 
senador goiano com alegria 
e o definiu como um “gran-
de líder do Estado de Goiás”. 
“Sua presença na bancada 
do partido dá uma dimensão 
muito especial e o PSD está 
se tornando um dos princi-
pais polos de poder desta 

casa”, discursou Kassab.
O senador Antonio Anasta-

sia, recém-filiado ao PSD, foi o 
primeiro a dar as boas-vindas 
dizendo que foi muito bem 
recebido e Vanderlan está 
sendo também. “O PSD é um 
partido em franco crescimen-
to em todo Brasil com força e 
robustez em todos os Estados 
da Federação. Sua vinda vai 
contribuir muito para o for-
talecimento do partido aqui 
no Senado, em Goiás e no 
Brasil”, declarou. O senador 
Oto Alencar (PSD-BA) desta-
cou o trabalho de Vanderlan 
na Comissão de Ciência e 
Tecnologia (CCT), da qual o 
goiano se despediu hoje.

Presidente do diretório 
estadual, Vilmar Rocha fez a 
saudação principal ao novo 
filiado e brincou: “os outros 
partidos que se cuidem. Kas-
sab é um sedutor, porque é 
agregador, considera as pes-

soas e cumpre palavra. É isso 
que a gente quer de um pre-
sidente de partido”, resumiu. 
Vilmar confidenciou que o 
partido vem conversando 
com Vanderlan há muito 
tempo. Para ele, o ingresso 
do empresário em seu par-

tido é “bom para todos”. 
Vilmar elogiou a experiência 
do senador em gestão públi-
ca e privada como prefeito 
e como empresário. “Seja 
bem-vindo ao partido. Seu 
ingresso é bom para o PSD, 
Goiás, para o Congresso”. 

Gratidão ao PP nacional 
e estadual. Foi assim que o 
senador Vanderlan começou 
seu discurso se dirigindo a 
Ciro Nogueira pelas opor-
tunidades dadas a ele pelo 
partido. Ele agradeceu a ho-
menagem do presidente Ciro, 

que gravou um vídeo de agra-
decimento a Vanderlan por 
sua dedicação ao partido no 
Senado e no Estado de Goiás. 
“A um senador de primeiro 
mandato, o partido uma co-
missão como a CCT é uma 
demonstração de confiança 
no nosso trabalho”, disse o 
senador ao lembrar que é ti-
tular em mais três comissões 
e suplente em outras três. 

Vanderlan agradeceu 
também ao presidente do PP 
de Goiás, Alexandre Baldy, e 
aos deputados e lideranças 
do partido. “Ele (Baldy) me 
deu a oportunidade de dis-
putar a eleição em Goiás”. O 
novo social-democrata agra-
deceu a Kassab, Vilmar e 
Francisco Júnior pelo convite 
e disse que vai “continuar 
trabalhando da mesma for-
ma com as mesmas ações, 
atitudes e trabalho no Sena-
do e no Estado de Goiás”.

Reprodução

PIB fecha 2019 com crescimento de 1,1% em relação a 2018
O Produto Interno Bruto 

(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produ-
zidos no país, fechou o ano 
passado com crescimento 
de 1,1% frente a 2018. O re-
sultado foi alcançado após a 
variação do quarto trimestre 
de 2019, que teve alta de 
0,5% na comparação com o 
período anterior.

Na comparação com o 
mesmo trimestre de 2018 
houve elevação de 1,7%, o 
décimo segundo resultado 

positivo consecutivo após 
11 trimestres de queda. Os 
números foram divulgados 
nesta quarta-feira (4) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Em valores correntes, 
o PIB atingiu R$ 7,3 tri-
lhões no ano. Do total, R$ 
6,2 trilhões se referem ao 
Valor Adicionado a preços 
básicos e R$ 1,0 bilhão aos 
Impostos sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios.

Segundo o órgão, a agro-

pecuária e serviços cres-
ceram 1,3% e a indústria 
0,5%. O PIB per capita va-
riou 0,3% em termos reais e 
atingiu R$ 34.533 em 2019.

 
Crescimento
De acordo com o IBGE, 

a expansão de 1,1% do 
Valor Adicionado a preços 
básicos e a alta de 1,5% no 
volume de Impostos sobre 
Produtos líquidos de Sub-
sídios contribuíram para o 
crescimento do PIB em 2019.

Segundo a coordenadora 
de contas nacionais do IBGE, 
Rebeca Paris, apesar de ser 
o terceiro ano consecutivo 
de crescimento, em 2017 
e 2018 (1,3%), a economia 
brasileira ainda está no pa-
tamar do primeiro trimestre 
de 2013. “ Não recuperou a 
perda ainda”, disse de refe-
rindo as quedas que ocorre-
ram em 2015 e 2016.

A taxa de investimento 
do ano passado ficou em 
15,4% do PIB, e superou o 

obtido em 2018, quando 
registrou 15,2%. A taxa de 
poupança que tinha sido de 
12,4% em 2018, caiu para 
12,2% em 2019.

O IBGE informou ain-
da que a variação no valor 
adicionado da Agropecuá-
ria no ano passado (1,3%), 
resultou do desempenho 
positivo tanto na agricultura 
como na pecuária. Os desta-
ques foram o milho (23,6%), 
algodão (39,8%), laranja 
(5,6%) e feijão (2,2%).

Na indústria, o desem-
penho da atividade eletri-
cidade e gás, água, esgoto 
e de gestão de resíduos, 
que cresceu 1,9% na com-
paração a 2018, foi o des-
taque positivo.

Com o crescimento de 
1,6% em 2019, a construção 
civil registrou o primeiro re-
sultado positivo após cinco 
anos seguidos de queda. O 
consumo das famílias cresceu 
1,8% e o consumo do gover-
no caiu 0,4%. (Agência Brasil)
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Feira do Livro de Londres é 
cancelada por causa do coronavírus
OS organizado-

res da Feira 
do Livro de 

Londres anunciaram que 
o evento programado 
para os dias 10, 11 e 12 
de março foi cancelado 
para evitar a dissemina-
ção do coronavírus. De 
acordo com o comunica-
do no site da feira que 
seria realizada em Olym-
pia,  “os efeitos,  reais  e 
projetados do corona-
vírus estão se tornando 
evidentes em todos os 
aspectos de nossas vi-
das aqui  no Reino Uni-
do e no mundo, com 
muitos de nossos par-
t ic ipantes enfrentando 
restr ições de viagem.”

Ao seguir diretrizes do 
governo do Reino Unido, a 
feira deve retornar com sua 
próxima edição em 2021. 
“É com relutância que to-
mamos a decisão de não 
prosseguir com o evento 
deste ano. A London Book 
Fair retornará, melhor do 
que nunca, em 2021.”

Outros 
cancelamentos
Nesta semana o Salão do 

Livro de Paris também foi 
cancelado devido às medi-
das adotadas pelo governo 

francês contra o coronavírus. 
Nesta terça, 3, a Feira do Li-
vro de Leipzig, na Alemanha, 

também foi cancelada.
A Feira do Livro Infantil de 

Bolonha, que também seria rea-

lizada em março, foi adiada para 
maio. Ela está prevista para ser 
realizada entre os dias 5 e 7.

Reprodução



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 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
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

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 
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 

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

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil 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

HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
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

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 meror-
çamento, 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 ve-
cia, referências. Horários 
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 
empresa de forma geral, 
bem como televendas 
e 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, 
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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Twitter começa 
a testar função 
“stories” para
brasileiros

A rede social Twitter 
anunciou hoje (04) que 
uma nova funcionalida-
de chamada Fleets será 
testada em primeira mão 
por usuários brasileiros.

Similar ao Stories do 
Instagram, o recurso per-
mite ao usuário postar 
vídeos, fotos e textos que 
desaparecem após 24 
horas. Essas postagens 
temporárias não podem 
ser comentadas ou repu-
blicadas, e não ficam ar-
quivadas após o término 
período. Outras redes so-
ciais, como o Whatsapp, 
o Snapchat e o Facebook 
também possuem esse 
tipo de funcionalidade.

“O Twitter serve para 
ter conversas sobre coi-
sas que importam”, disse 
Mo Aladham, gerente de 
produtos da rede social e 
criador do Fleets. “Muitas 
pessoas se dizem descon-
fortáveis em tuitar pelo 
fato da informação ser 
pública, de ter uma sensa-
ção permanente, e te ter 

métricas visíveis. Queremos 
criar conversas de novas ma-
neiras, que tenham menos 
pressão e mais controle”, afir-
mou o funcionário.

De acordo com o perfil 
oficial do Twitter, a razão 
do Brasil ter sido escolhido 
como ambiente de teste foi 
o intenso diálogo que os bra-
sileiros mantêm na rede so-
cial. O Brasil, de acordo com 
as estatísticas da rede social, 
está em segundo no ranking 
de uso do serviço de micro-
blogging, atrás apenas dos 
Estados Unidos. 

 
Pensamentos rápidos
A nova funcionalidade 

não estará disponível na ti-
meline convencional. Para 
acessá-la, os usuários devem 
clicar no avatar dos perfis 
que produziram os Fleets.

A origem do nome da 
nova funcionalidade, de 
acordo com Mo Aladham, é 
o termo fleeting thoughts, 
que, em tradução livre, signi-
fica “pensamentos rápidos, 
efêmeros”. (Agência Brasil)

Banda Raimundos celebra 
25 anos do primeiro disco 
com show em Goiânia

O primeiro disco dos 
Raimundos com-
pletou 25 anos em 

2019. O álbum que trazia o 
nome da banda é até hoje 
um dos mais importantes da 
história do rock brasileiro e, 
por isso, a data rendeu uma 
super turnê comemorativa 
que chega dia 13 de março, 
sexta-feira, ao Palácio da 
Música, do Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, em Goiâ-
nia. O show, que conta com 
dois bateristas no palco,  
terá abertura da banda russa 
Braziliakalnyie e dos goianos 
da Rural Killers. Os ingressos 
estão à venda.

Raimundos, o disco, foi 
lançado em 1994. O Brasil, 
na época, vivia uma forte 
onda de axé, pagode e serta-
nejo. Mas numa parceria dos 
Titãs com o produtor Carlos 
Eduardo Miranda, surgiu o 
selo Banguela e, com ele, a 
estreia dos Raimundos. 

Formada em Brasília, em 
1987, a banda apresentava 
uma mistura de hardcore e 
forró, com letras escracha-
das, sotaque carregado e 
hits matadores como Puteiro 
em João Pessoa, Palhas do 
Coqueiro, Nega Jurema, Se-
lim e Be a Bá, entre outros. 
O disco foi um sucesso ar-

rebatador e é, até hoje, um 
dos mais importantes e bem 
sucedidos da história da mú-
sica brasileira.

E é essa pedra(da) filo-
sofal do forrócore que vai 
ser tocada, de cabo a rabo 
nessa turnê que traz de vol-
ta ninguém menos que um 
dos fundadores da banda, 
o baterista da formação ori-
ginal Fred Raimundo - que 
não toca com a banda desde 
a gravação do Acústico em 
2016 - e músicas que eles 
não tocam ao vivo desde 
que o real ainda era dinhei-
ro. Fred toca durante todo o 
show junto do atual baterista 

da banda, Caio, e os antigos 
companheiros Digão (vocal e 
guitarra) e Canisso (baixo), 
além de Markim (guitarra).

E além das músicas do 
primeiro disco, a banda ain-
da manda ver outros clássi-
cos como Mulher de Fases, 
A Mais Pedida, I Saw You 
Saying e Eu Quero é Ver o 
Oco. Ninguém imaginava 
que essa mistura tão des-
propositada quanto jerimum 
com ketchup daria certo. 
Mas deu, e muito. E é hora 
de comemorar os 25 anos da 
chapuletada que deu origem 
a tudo. Como diria Zenilton: 
“eu quero é rock, mininu!”

Reprodução


