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Uso indevido de atestado 
médico pode causar demissão
Algumas pessoas acreditam que podem faltar ao trabalho sem sofrer sanções, se apresentarem um atestado médico. A justificativa mé-
dica, no entanto, só é aceita se a ausência se der para fins médicos e para o repouso, e não para resolver outras questões pessoais. p2
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Uso indevido de atestado médico 
pode causar demissão por justa causa

Algumas pessoas acre-
ditam que podem fal-
tar ao trabalho sem 

sofrer sanções, como corte 
de ponto, se apresentarem 
um atestado médico. A justi-
ficativa médica, no entanto, 
só é aceita se a ausência se 
der para fins médicos e para 
o repouso, e não para re-
solver outras questões pes-
soais. O uso indevido pode, 
inclusive, culminar em de-
missão por justa causa.  

A recomendação é da 
advogada especialista em 
Direito do Trabalho, Carla 
Zannini. Ela explica que 
em algumas situações os 
colaboradores utilizam os 
atestados médicos para 

outras finalidades, como 
organizar festas ou até 
mesmo fazer viagens.  

A especialista afirma 
que, em caso de suspeita, 
o empregador pode acom-
panhar as redes sociais do 
colaborador para se infor-
mar sobre suas atividades 
durante o repouso médico. 
“As atitudes deste funcioná-
rio durante o atestado mé-
dico podem comprovar uma 
utilização indevida deste 
atestado”, justifica.  

Em Goiânia, houve um 
caso recente de demissão 
de um empregado por justa 
causa porque ele teria orga-
nizado uma festa durante o 
período do  atestado médico 

e também teria convidado 
outros funcionários da em-
presa onde trabalhava.  

A decisão foi acatada pela 
juíza Eunice Fernandes de 
Castro, da 7ª Vara do Traba-
lho. Na decisão, a juíza justi-
ficou que ao apresentar um 
atestado médico, o empre-
gado deveria estar afastado 
de suas atividades para se 
recuperar, em repouso. Esta 
é a função do atestado mé-
dico que, segundo a decisão, 
não é uma espécie de “curin-
ga” para um funcionário ter 
a liberdade de receber sem 
estar trabalhando.  

A rede social desse ex-
-funcionário foi o meio 
probatório para embasar a 

demissão. Ele enviou mensa-
gens aos colegas de trabalho, 
convidando-os para uma fes-
ta organizada por ele próprio 
que, na teoria, não estava 
em condições de trabalhar. 
Posteriormente ele também 
compartilhou vídeos feitos 
durante a comemoração, o 
que comprovou o uso inde-
vido do atestado.  

 
Previstos em lei  
Carla Zannini explica que 

todas as possibilidades de 
faltas justificáveis são pre-
vistas pelo Art. 473 da Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (CLT) e também há uma 
legislação sobre os motivos 
para os quais há necessidade 

de atestado comprobatório.  
Segundo ela, a má-fé no 

uso do atestado médico 
pode até mesmo culminar 
em sanções posteriores. “O 
empregado que realiza ati-
vidades incompatíveis com 
o estado de saúde declara-
do ao empregador e ao INSS 
quebrou a confiança, a boa 
fé e a lealdade que devem 
nortear o contrato de traba-
lho”, explica a especialista.  

Zannini conclui que a falta 
não justificada e a utilização 
indevida de alguma das pre-
visões de falta podem culmi-
nar em ônus para o trabalha-
dor e até mesmo gerar uma 
demissão por justa causa, 
como foi o caso julgado.

Reprodução

Pesquisa 
da UFG 
mostra que 
o azeite de 
oliva diminui 
perda óssea 
em obesos

Entre todos os benefí-
cios do azeite de oliva extra 
virgem estão a diminuição 
de perda óssea em pacien-
tes obesos e a prevenção 
da osteoporose. É o que 
aponta uma pesquisa re-
alizada na Faculdade de 
Medicina da Universidade 
Federal de Goiás e publi-
cada em revista científica 
internacional (Nutrients). 

A obesidade é uma pan-
demia mundial, sendo que 
o tipo grave é a faixa de 
obesidade de maior cres-
cimento nos últimos anos. 
Mesmo assim as pesquisas 
com esse público específico 
ainda são escassas. A perda 
de massa óssea que pode 
levar a osteopenia ou os-
teroporose é um problema 
comum em pessoas com 
mais de 50 anos e que atin-
ge também pessoas com 
Índice de Massa Corporal 
(IMC) acima de 35  kg/m2. 
A osteopenia e osteopo-
rose aumentam o risco de 
fraturas e também de inca-
pacidade física causada por 
problemas osteoarticula-
res. Essas doenças também 
afetam idosos, sendo que a 
osteoporose acomete mais 
de 200 milhões de pessoas 
no mundo.

A pesquisa sobre o uso 
do azeite de oliva aliado a 
uma dieta tradicional bra-
sileira foi coordenada pela 
professora Erika Aparecida 
Silveira com mestrandos e 
doutorandos do Programa 
de Pós-graduação em Ciên-
cias da Saúde da Faculdade 
de Medicina da UFG. As 
análises sobre o efeito na 
massa óssea foram desen-
volvidas durante o doutora-
do da pesquisadora Camila 
Kellen de Souza Cardoso, 
professora da PUC Goiás. 
Foi realizado um estudo 
de intervenção nutricional 
controlado acompanhando 
111 adultos obesos graves 
por três meses, encami-
nhados por meio do Ambu-
latório de Nutrição e Obesi-
dade Grave do Hospital das 
Clínicas da UFG.

Brasil confirma o oitavo 
caso de coronavírus

Tamanduá Bandeira é tema 
de mostra solidária de design

O Ministério da Saúde 
confirmou mais quatro casos 
de coronavírus no Brasil, to-
talizando seis em São Paulo, 
um no Rio de Janeiro e outro 
no Espírito Santo. Segundo 
o secretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson de 
Oliveira, o caso confirmado 
no Espírito Santo entrará no 
banco de dados do ministé-
rio nas próximas horas, mas 
já está confirmado.

O caso do Espírito Santo 

é uma mulher de 37 anos, 
com histórico de viagem. 
Além disso, existe um caso 
confirmado pela Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal, 
mas o ministério aguarda a 
contraprova para confirmar 
oficialmente. Assim, o Brasil 
tem 636 casos suspeitos e 
oito confirmados.

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) divulgou o rela-
tório situacional do Covid-19 
no mundo. (Agência Brasil)

Arte, natureza, de-
sign e solidariedade são 
os alicerces da Mostra 
Tamanduá Bandeira: 
Uma história prá contá”, 
que acontecerá entre os 
dias 10 e 29 de março, 
no Shopping Bougain-
ville, no Setor Marista, 
em Goiânia. A exposição 
reunirá 56 esculturas do 
animal nativo da fauna 
brasileira customizados 

por 70 profissionais, entre 
arquitetos, designers e ar-
tistas, além de crianças. 

A organização é de Meire 
Santos, que resolveu repetir 
a iniciativa depois da mostra 
“Revele seu lobo”, realizada 
em 2018 com moldes de 
lobos-guarás customizados. 
“É um evento que agrega, 
provoca maior integração 
e engajamento com ques-
tões sociais e ambientais”, 

diz a organizadora.
Na mostra, cada parti-

cipante irá trazer, além da 
peça customizada, uma po-
esia que conta a história do 
tamanduá, exuberante ani-
mal da fauna brasileira que 
corre risco de extinção. As 
peças da mostra terão 1,80m 
de comprimento, por 0,76 m 
de altura. A matriz foi mol-
dada em gesso, que gerou as 
esculturas em resina.
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Guedes diz que enviará reforma 
tributária na próxima semana
O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, 
afirmou que vai en-

viar a reforma tributária a 
semana que vem. Na quarta-
-feira, 4, a Comissão Mista 
que vai cuidar do assunto 
no Congresso realizou sua 
primeira reunião sob a pre-
sidência do senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA).

Guedes participou nesta 
quinta-feira, 5, de almoço 
com o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf, e empresários. 
Também esteve presente 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro. Nesta quin-
ta, a Fiesp, a realizou a pri-
meira reunião do Conselho 
Superior Diálogo pelo Brasil, 
tem a participação de 34 
empresários e executivos, 
entre eles André Bier Ger-
dau Johannpeter (Gerdau), 

Luiz Carlos Trabuco Cappi 
(Bradesco), Flavio Rocha 

(Riachuelo) e Carlos Alberto 
de Oliveira Andrade (Caoa).

Orçamento 
Impositivo

Sobre os atritos do presi-
dente Bolsonaro com o Con-

gresso, Guedes classificou 
como aprendizado sobre o 
Orçamento Impositivo. “Em 
qualquer democracia do 
mundo, o Parlamento vota 
o Orçamento.” No início da 
semana, o Ministério da 
Economia disse que o pró-
prio ministro havia pedido 
ao presidente Jair Bolsonaro 
para que fosse suspensa a 
competência repassada ao 
ministro para decidir sobre 
atos orçamentários.

De acordo com Guedes, 
“há um período de aper-
feiçoamento institucional”. 
“Estamos mexendo nos or-
çamentos. É natural que 
o Congresso empurre um 
pouco e que o Executivo 
lute pelo seu espaço”, disse. 
O ministro ainda disse con-
fiar nas reformas. “O presi-
dente está encaminhando 
e a governabilidade está 
acontecendo”, afirmou.

Reprodução

Reprodução
Dólar avança acima de R$ 4,61 com BC no radar e piora externa

O dólar segue em alta 
no mercado doméstico pela 
12ª sessão seguida e já ba-
teu o recorde intraday de R$ 
4,6116 (+0,69%) na máxi-
ma à vista. A correção para 
cima da moeda americana 
mostra que o investidor 
quer mais do que ofertas 
pontuais de swap cambial 
novo no mercado de câmbio 
em meio a apostas consoli-
dadas de corte da taxa Selic 
neste mês, afirmam opera-
dores de corretoras.

Para esta quinta-feira 

(5/3) está programado um 
leilão de US$ 1 bilhão em 
swap. O ajuste de alta pre-
cifica também o dólar forte 
ante divisas emergentes no 
exterior, por causa da reto-
mada da aversão a risco de-
vido aos efeitos esperados 
do coronavírus na atividade 
econômica global.

No Brasil, já há três casos 
de coronavírus confirmados 
e, apesar da contraprova de 
um quarto caso de adoles-
cente em SP ter dado posi-
tivo, o ministério não está 

contabilizando esse caso 
sob alegação de que não 
preenche a definição para 
coronavírus. Às 9h25, o dó-
lar à vista subia 0,61%, a R$ 
4,6081, enquanto o dólar 
para abril avançava 0,44%, a 
R$ 4,6120.

Mais cedo, o IBGE infor-
mou que o Índice de Preços 
ao Produtor (IPP), que in-
clui preços da indústria ex-
trativa e de transformação, 
desacelerou para 0,32% em 
janeiro, após alta de 0,65% 
em dezembro.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

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

RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 trac0,00 Fo ne: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

-------------------------------
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-
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 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blinço 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
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
-------------------------------
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

-------------------------------
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
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
-------------------------------
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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banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 

praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 

garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 

aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 

TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
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Katy Perry usa clipe 
de ‘Never Worn White’ 
para anunciar gravidez 

Katy Perry surpreendeu 
os fãs durante o lançamen-
to do clipe de Never Worn 
White nesta quinta-feira 
(5/3). Na cena final do ví-
deo, a cantora aparece em 
um belo vestido branco e 
mostrando a barriguinha, 
em uma espécie de “anún-
cio de gravidez”.

O assunto dominou as 
redes sociais e foi o mais 
comentado no Twitter. 
Esta é a primeira can-
ção divulgada por Katy 
neste ano. A letra fala 
sobre união, matrimônio 

e o refrão diz: “nunca vesti 
branco, mas gostaria de ten-
tar”. O bebê de Katy Perry 
é fruto do relacionamento 
com o ator Orlando Bloom, 
que já tem um filho com a 
ex-mulher, Miranda Kerr.

No Instagram, a cantora 
publicou trechos do vídeo 
em que aparece grávida. E 
diversos colegas parabeniza-
ram o casal, como Sarah Hu-
dson, Scott Myrick, Scooter 
Braun. Até o perfil oficial do 
reality American Idol fez um 
comentário: “Parabéns, Katy 
Perry e Orlando Bloom”.

Martim Cererê 
recebe ‘Feira das Minas’ 
no Dia da Mulher

O Centro Cultural Mar-
tim Cererê, em Goi-
ânia, recebe neste 

domingo (8/3), Dia Inter-
nacional da Mulher, mais 
uma edição da Feira das 
Minas. Além das barraqui-
nhas de exposição, também 
integram a programação da 
feira apresentações musi-
cais e artísticas, bate-papos 
temáticos, sorteio e bingo. 
O evento, que terá início às 
16h, é organizado por um co-
letivo de empreendedoras e 

artistas e tem o objetivo de 
ampliar a presença feminina 
no cenário dos negócios já 
que no Brasil apenas 8% das 
mulheres são proprietárias 
de algum empreendimento.

A Feira das Minas ocorre 
uma vez ao mês, sempre aos 
domingos, no Centro Cultural 
Martim Cererê e conta com 
cerca de 70 lojinhas de itens 
variados, como artesanato, 
comidas, flash tattoo, roupas, 
brechó, cosméticos, objetos 
sustentáveis, acessórios e 

vários outros, a maioria de 
confecção própria. Também 
oferece uma praça de ali-
mentação completa (lasanha, 
empadinhas, doces, yakiso-
ba, comidas veganas, sandu-
íches, macarrão, crepes, bo-
los, batata frita, tapioca etc) 
e um bar contendo diversos 
tipos de drinks. O evento é 
pet friendly, ou seja, o animal 
de estimação é bem vindo.

 
Programação
16:30 Bate papo “Dita-

dura do orgasmo feminino” 
com Jordana Flores; 17:00 
Música ao vivo com Adriana 
Lopez; 17:30 Bate papo vio-
lência psicológica da mulher; 
18:30 Sorteio e bingo; 19:00 
Apresentação de dança

 
Serviço
Dia:08 de março de 2020; 

Inicio às 16h às 21h; Preço da 
entrada:1 real; Centro Cultu-
ral Martim Cererê (Rua, Tv. 
Bezerra de Menezes - St. Sul, 
Goiânia - GO, 74080-300)
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