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Brasil tem 24 casos de 
infectados por coronavírus
Subiu para 24 o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com balanço divulgado pelo Ministé-
rio da Saúde. São 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um em Alagoas, um no Espírito Santo, e um no DF. p2
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Centro de Excelência do Esporte tem 
vagas abertas para 11 modalidades
O atendimento à população no complexo envolve o Ginásio Rio Verme-
lho, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e o Parque Aquático. p2
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Sobe para 24 o número de 
infectados por coronavírus no Brasil

Subiu para 24 o número 
de casos de pessoas 
infectadas pelo novo 

coronavírus no Brasil, de 
acordo com balanço divul-
gado na tarde deste domin-
go (8/3) pelo Ministério da 
Saúde. São 16 casos em São 
Paulo, três no Rio de Janeiro, 
dois na Bahia, um em Alago-
as, um no Espírito Santo, e 

um no Distrito Federal.
Em relação ao boletim an-

terior, divulgado no sábado, 
são cinco novos casos: três 
em São Paulo, um no Rio e 
um em Alagoas. Há 664 casos 
suspeitos e 632 já foram des-
cartados. A maior parte dos 
suspeitos se encontra em São 
Paulo (176), em Minas Gerais 
(123), no Rio de Janeiro (110) 

e no Rio Grande do Sul (88). 
O Maranhão é o único Estado 
que não teve nenhum regis-
tro de suspeita até agora, de 
acordo com o ministério.

O caso do DF é um dos que 
mais chamam a atenção, pela 
gravidade. Uma mulher, de 52 
anos, está em isolamento na 
Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI) do Hospital Regional 

da Asa Norte (HRAN), em Bra-
sília. Ela apresenta um quadro 
grave. De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
neste domingo pela manhã 
ela tinha apresentado uma 
“discreta melhora do quadro 
respiratório”.

O primeiro caso de coro-
navírus no País foi notificado 
na quarta-feira da sema-

na passada, 4, logo após o 
carnaval. O paciente tinha 
viajado para a Itália, assim 
como boa parte dos outros 
infectados, que também via-
jaram para Estados Unidos e 
Irã. O País já tem transmis-
são local, depois que alguns 
desses pacientes passaram a 
contaminar pessoas no Bra-
sil que não tinham viajado.

Reprodução

Centro de 
Excelência do 
Esporte tem 
vagas abertas 
para 11 
modalidades

O Centro de Excelência 
do Esporte está com vagas 
disponíveis para diversas 
modalidades esportivas. 
O atendimento à popula-
ção no complexo envolve 
o Ginásio Rio Vermelho, o 
Estádio Olímpico Pedro Lu-
dovico Teixeira e o Parque 
Aquático. São mais de mil 
pessoas matriculadas em 11 
atividades diferentes.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 
(Seel), o atendimento é divi-
dido em três frentes: inicia-
ção esportiva, paradesporto 
e práticas saudáveis. Na ini-
ciação esportiva são utiliza-
das as quadras do 4º andar 
para as turmas de futsal, 
basquete e voleibol. Juntan-
do as três modalidades, são 
10 turmas, divididas por três 
faixas etárias diferentes, en-
tre 7 e 16 anos, com opções 
nos turnos matutino e ves-
pertino, de segunda a sexta-
-feira, que atualmente reú-
nem cerca de 150 alunos.

A hidroginástica tam-
bém está aberta a pessoas 
de qualquer idade, e funcio-
na nas piscinas semiolímpi-
cas do Parque Aquático, que 
foram recuperadas recen-
temente. O local também 
abriga atividades de nata-
ção voltadas para o parades-
porto, através do Centro de 
Referência Paralímpico.

Outras modalidades ofe-
recidas para pessoas com 
deficiência são o atletismo, 
que utiliza a pista do Estádio 
Olímpico, o vôlei sentado e 
o parabadminton. Bocha e 
goalball serão outras mo-
dalidades que ainda serão 
implantadas. Ao todo, são 
oferecidas 200 vagas. 

Na compreensão do es-
porte como uma ferramenta 
de saúde pública e qualidade 
de vida, o Governo de Goiás 
também oferece modalida-
des de práticas saudáveis, 
voltadas para todas as faixas 
etárias, com cerca de 500 
pessoas atendidas. Em salas 
reservadas são ministradas 
aulas de yoga e yoga adapta-
do. O karatê fecha a lista de 
modalidades praticadas no 
local, com 200 vagas.

PRF prende homem que 
contrabandeava 14 mil 
pacotes de cigarro, em Panamá

Secretaria de Saúde de Anápolis 
confirma caso suspeito de coronavírus

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu neste sá-
bado (7/3) um homem que 
contrabandeava 14 mil paco-
tes de cigarro, na BR-153, em 
Panamá, região sul de Goiás. 
Segundo a PRF, a carga ava-
liada em R$ 700 mil vinha do 
Paraguai e era transportada 
em um caminhão baú. 

Ao realizar a abordagem 
do veículo na rodovia, a 

PRF suspeitou do motorista 
devido a informações con-
traditórias. O condutor do 
caminhão, de 31 anos, ten-
tou fugir correndo, mas foi 
encontrado pela polícia, es-
condido em um matagal. 

O motorista foi preso e 
encaminhado à Superinten-
dência de Polícia Federal em 
Goiânia. O caminhão tam-
bém foi apreendido.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Anápolis 
informou que a Vigilân-
cia Epidemiológica do 
município foi notificada 
pelo Ânima Centro Hos-
pitalar da internação, 
na noite desta sexta-fei-
ra (6/3), com suspeita 
de coronavírus.

Os exames foram reali-

zados e os resultados devem 
ser revelados em breve.

O paciente veio dos 
Estados Unidos e apre-
senta sintomas respira-
tórios leves e febre. O 
paciente está em isola-
mento na unidade pri-
vada enquanto aguarda 
resultado de exames.

Este é o 5º caso suspei-

to em Goiás, segundo 
a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), com ne-
nhum caso confirmado. 
Outros 12 casos já foram 
descartados de terem 
contraído a doença.

O último boletim 
do Ministério da Saú-
de, de sexta à tarde, 
indicou 4 casos.
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Brasil e EUA assinam acordo 
de desenvolvimento militar

Brasil e Estados Unidos 
assinaram neste do-
mingo (8/3), no esta-

do americano da Flórida, um 
acordo na área militar para 
desenvolvimento de pro-
jetos futuros. O Acordo de 
Pesquisa, Desenvolvimento, 
Teste e Avaliação (RDT&E, 
sigla em inglês) vai, segundo 
o Ministério da Defesa (MD), 
abrir caminho para aperfei-
çoar ou prover novas capa-
cidades militares. É, segundo 
o ministério, um acordo que 
balizar os acordos posterio-
res entre os dois países.

“O RDT&E é um passo 
inicial para que Brasil e EUA 
desenvolvam projetos con-
juntos na área de Defesa. 
[…] Cada acordo de projeto 

que venha a ser desenvolvi-
do pelas partes deverá ser 
executado em consona?ncia 
com os termos do RDT&E, 
assim como os respectivos 
leis e regulamentos nacio-
nais de cada parte”, afirmou 
o MD, em nota.

O governo brasileiro es-
pera facilitar seu acesso ao 
mercado norte-americano 
na área de defesa, bem como 
facilitar a entrada de pro-
dutos brasileiros em outros 
28 países da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN). A OTAN é uma alian-
ça militar intragovernamental 
da qual o Brasil não faz parte, 
mas em agosto do ano passa-
do, os Estados Unidos desig-
naram o Brasil como aliado 

militar preferencial do país 
fora dessa aliança.

A assinatura do acordo 
ocorreu durante a visita do 
presidente Jair Bolsonaro 
ao Comando Militar do Sul, 
responsável por coordenar 
as operações militares dos 
Estados Unidos no Caribe, 
Centro e América do Sul. A 
previsão é de que Bolsonaro 
permaneça nos Estados Uni-
dos até terça-feira (10).

Integram a comitiva bra-
sileira, além do presidente e 
assessores próximos, os mi-
nistros Ernesto Araújo (Re-
lações Exteriores), Fernando 
Azevedo e Silva (Defesa) e 
Augusto Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucional), 
além do deputado federal 

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
que escreveu, no Twitter, 
que “Brasil e EUA, antes de 
mais nada, trabalham para 

serem países prósperos, 
apostando no livre mercado, 
num Estado menor, apoian-
do a legítima defesa através 

de armas e respeitando os 
valores judaico-cristãos da 
maioria de nossas socieda-
des.” (Agência Brasil)

Alan Santos

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS

71

Av. Anhanguera nº 5674, 5º andar, Sls.502/510, Ed. Palácio do Comércio, Fones: (62) 3942-6530-www.sindimoveis-go.org.br

NO ESTADO DE GOIÁS        Goiânia, 09 de Março de 2020

“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Local: Auditório do SINDIMÓVEIS-GO

Horário: 08 h e 30 min às 12 h e 30 min

Confira o conteúdo programático do curso no site do SINDIMÓVEIS

 Acontece  de 11 a 13 de março o curso: 

Público Alvo: 
Corretores que tenham interesse em atuar na administração de imóveis de aluguel, proprietário de 

imobiliária, Gerente de locação e atendentes do departamento de aluguel.

Instrutor : Darci Moreira

" Como o corretor ou a imobiliária podem iniciar 
ou melhorar sua carteira de aluguel de imóveis- Uma 

abordagem 100 % prática!

WWW.SINDIMOVEIS-GO.ORG.BR

 (62) 3942-6530/(62) 99261-7492
 Informações e inscrições  no SINDIMÓVEIS-GO-

Conexão CRECI MULHER

No úl t imo d ia 05 de março,  o pres idente do 
SINDIMÓVEIS-Goiás, Geraldo Dias reuniu-se  com a equipe 
do CRECI MULHER- GOIAS , Iza Ferreira, Ana Mônica 
Barbosa e Cida Moreira na Imobiliária  A Três .

O objetivo da reunião foi apresentar ao SINDIMÓVEIS o 
projeto CONEXÃO MULHER , evento que será realizado no 
dia 31 de março em homenagem ao “ Dia Internacional da 
Mulher”, no auditório do CRECI-GO.

O presidente , Geraldo Dias ressalta que o sindicato 
apoiará todas as ações que venham abrilhantar o evento . 

Dia Internacional da 
Mulher

SINDIMÓVEIS apoia o  evento -
Conexão  CRECI-Mulher
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Após 7 anos em queda, diferença 
salarial de homens e mulheres aumenta 

Natália*, 40 anos e 
Felipe*, 42 anos, 
são professores, 

têm formação semelhante e 
exercem funções semelhan-
tes, mas ao longo de 20 anos 
de carreira, Natália sempre 
ganhou menos que o mari-
do. O caso mais marcante foi 
há dois anos, quando ela fez 
uma entrevista de emprego 
para uma escola particular, 
em São Carlos (SP), e rece-
beu a proposta salarial de 
R$ 800 por mês para lecio-
nar seis aulas de 40 minutos 
cada, por manhã. “Na sema-
na seguinte, a escola conver-
sou com o meu marido e ofe-
receu R$ 1,7 mil pelo mesmo 
trabalho”, diz Natália.

O caso de Natália e Feli-
pe não é isolado. Historica-
mente, no Brasil, homens 
ganham mais que mulheres. 
Após sete anos de quedas 
consecutivas, em 2019, 
houve um aumento da di-
ferença dos salários de mu-
lheres e homens de 9,2% 
em relação a 2018.

Em 2011, homens com 
ensino superior ganha-
vam, em média, R$ 3.058, 
enquanto as mulheres 
com o mesmo nível de 
formação ganhavam, em 
média, R$ 1.865, o que 
representa uma diferença 
de salário de 63,98%.

Em 2012, essa diferença 
começou a cair, passando 

para 61,78%. Em 2018, che-
gou a ser 44,7%, com ho-
mens ganhando, em média, 
R$ 3.752 e, mulheres, R$ 
2.593. Em 2019, a diferença 
aumentou e passou a ser de 
47,24%, com homens ga-
nhando em média R$ 3.946 
e, mulheres, R$ 2.680.

Os dados foram compi-
lados para a Agência Brasil 
pela Quero Bolsa, platafor-
ma de bolsas e vagas para 
o ensino superior, com base 
nos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged).

“Muitas vezes não é só o 
currículo que conta, a capa-
cidade, o profissionalismo, 
mas o simples fato de ser 
mulher. Se é mulher, você 
não é contratada porque vai 
dar problema, como já ouvi 
muitas vezes”, diz Natália. 
Ela conta que certa vez, uma 
escola de Jaú (SP) pediu 
que ela se comprometesse 
a não engravidar para não 
comprometer o ano letivo 
enquanto lecionasse na ins-
tituição. Ela recusou a vaga.

 
Previsão 
constitucional
A jornalista Clara*, 52 

anos, passou por situação 
semelhante. Enquanto 
trabalhou na redação de 
um jornal em São Paulo, 
ganhou menos que um 
colega na mesma posição. 

“Recebi explicações super-
ficiais sobre a diferença de 
salário. Mesmo mostrando 
que fazia a mesma coisa, 
com o mesmo volume de 
trabalho, a explicação foi 
de que cada salário era 
calculado de um jeito”, diz.

Clara, que tem 30 anos 
de profissão, ressalta que 
a equiparação salarial está 
prevista na Lei 1.723/1952, 
que assegura que sendo 
idêntica a função, “a todo 
trabalho de igual valor pres-
tado ao mesmo emprega-
dor, na mesma localidade, 
corresponderá igual salário, 
sem distinção de sexo, na-
cionalidade ou idade”.

“Algumas empresas 
cumprem, outras acham 
que como a mulher engra-
vida, tem licença materni-
dade, o custo dela como 
funcionária é maior. Logo, 
ela tem que ganhar menos, 
ou seja, pagar pela licen-
ça maternidade. Mas paga 
muito, muito mais. Não tem 
fiscalização e, com a crise, 
infelizmente esse cenário 
piorou”, diz a jornalista.

 
Carreiras
Segundo o pesquisador 

da área de Economia Apli-
cada do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV IBRE) 
Daniel Duque, exista uma 
desvalorização de profissões 

que são majoritariamen-
te ocupadas por mulheres. 
“Mais mulheres são forma-
das em profissões como 
licenciatura, pedagogia, 
enfermagem, odontologia, 
em relação a homens. E, 
mais homens são formados 
em cursos como engenha-
ria. Parte desse diferencial 
de homens e mulheres é 
atribuído a essas diferentes 
escolhas de cursos” diz, e 
acrescenta, “Provavelmente, 
o maior fator foi uma maior 
desigualdade de retorno en-
tre essas profissões”.

Os dados do Caged mos-
tram que, no ano passado, 
entre as dez carreiras de en-
sino superior com maior ge-
ração de postos de trabalho, 
as mulheres recebem, em 
média, salários menores em 
sete delas. A maior desvan-
tagem foi encontrada no car-
go de analista de negócios, 
com homens ganhando R$ 
5.334 e mulheres, R$ 4.303, 
o equivalente a 80,67% do 
salário deles.

Segundo Duque, ao pa-
gar menos às mulheres, o 
Brasil perde economica-
mente. “Quando se nega 
a mulheres oportunidades 
equivalentes às dos homens 
no mercado, a gente abre 
mão de cérebros. Estamos 
deixando de incorporar no 
mercado de trabalho no 
Brasil mulheres que seriam 

extremamente talentosas”, 
diz. “Estamos perdendo 
força produtiva por desi-
gualdade entre gêneros e 
isso vai impactar a produti-
vidade agregada brasileira e 
nosso desenvolvimento”.

 
Mulheres 
estudam mais
Para o diretor de Inte-

ligência Educacional da 
plataforma Quero Bolsa, 
Pedro Balerine, o aumento 
do número de pessoas com 
ensino superior fez com 
que as diferenças salariais 
entre as profissões e en-
tre os gêneros ficasse mais 
evidente no ano passado.

“A oferta de ensino su-
perior aumentou bastante 
de 2012 para cá. As pessoas 
[que se formaram] estão en-
trando no mercado de tra-
balho. Infelizmente, o Brasil 
ainda está aquém em igual-
dade salarial entre homens e 
mulheres”, diz Balerine.

Essa discrepância, se-
gundo o diretor, é injus-
ta: “As mulheres estudam 
mais, fazem mais pós-gra-
duação, mais mestrado, 
mais doutorado, não faz o 
menor sentido ter essa dis-
crepância. Ela é injustiça”.

Os dados copilados pela 
Quero Bolsa mostram que, 
apesar da maioria das car-
reiras pagarem salários 
menores às mulheres, elas 

são 57% do total de estu-
dantes no ensino superior. 
São também maioria na ini-
ciação científica, represen-
tando 59,71% do total dos 
pesquisadores. Na pós-gra-
duação, 54% do total de es-
tudantes são mulheres.

Veja as médias salariais 
de homens e mulheres nas 
dez carreiras com maior ge-
ração de postos de traba-
lho: Analista de negócios: 
homens ganham R$ 5.334 e 
mulheres, R$ 4.303; Analis-
ta de desenvolvimento de 
sistemas: homens ganham 
R$ 5.779 e mulheres, R$ 
5.166; Analista de pesqui-
sa de mercado: homens 
ganham R$ 4.191 e mulhe-
res, R$ 3.624; Biomédicina: 
homens ganham R$ 2.761 e 
mulheres, R$ 2.505; Enfer-
magem: homens ganham 
R$ 3.417 e mulheres, R$ 
3.288; Preparador físico: 
homens ganham R$ 1.426 e 
mulheres, R$ 1.326; Nutri-
cionista: homens ganham 
R$ 2.781 e mulheres, R$ 
2.714; Farmacêutico: ho-
mens ganham R$ 3.209 e 
mulheres, R$ 3.221; Fisio-
terapeuta geral: homens 
ganham R$ 2.400 e mu-
lheres, R$ 2.422; Avaliador 
físico: homens ganham R$ 
2.107 e mulheres, R$ 2.303.

*Os nomes foram muda-
dos a pedidos das entrevis-
tadas. (Agência Brasil)

Tânia Rêgo



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00

SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040

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
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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 blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
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, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
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-
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

VRES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manutenção 
geral, construimercado! 
Ligue e faça o seu orça-
mento, fale com o José 
Francisco F: 62 99102-
5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
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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MP investiga se Ronaldinho 
Gaúcho cometeu outros 
crimes no Paraguai

O ex-jogador de fute-
bol Ronaldinho Gaúcho e 
seu irmão e empresário, 
Roberto de Assis Moreira, 
passaram a segunda noite 
presos em uma cela espe-
cial da Agrupação Especia-
lizada da Polícia Nacional, 
em Assunção, Paraguai. O 
Ministério Público do Pa-
raguai pede ampliação das 
investigações para saber se 
o ex-jogador teria cometido 
outros crimes como lava-
gem de dinheiro.

Ronaldinho e Assis estão 
presos em caráter preventi-
vo, a pedido do Ministério 
Público paraguaio, que te-
mia que os dois deixassem 
o país antes das autorida-
des esclareceram porque 
os dois ingressaram no 
Paraguai usando documen-
tos paraguaios com dados 
falsos. Caso não seja rever-
tida, a prisão preventiva 
pode durar até seis meses.

O ex-atleta e seu irmão 
chegaram ao Paraguai na 
manhã da última quarta-
-feira (4). Embora cidadãos 
brasileiros possam ingres-
sar no país vizinho apenas 
apresentando o documen-
to de identidade brasilei-
ro, Ronaldinho e Assis en-
tregaram aos agentes da 
imigração um passaporte 
paraguaio preenchido com 
seus dados pessoais, como 
se fossem cidadãos natura-
lizados paraguaios.

Apesar de estranharem 
o fato, os agentes autoriza-

ram o ingresso da dupla. Ho-
ras mais tarde, os dois foram 
alvos de uma operação que 
levou promotores do Minis-
tério Público e policiais a vas-
culharem os quartos do resort 
em que Ronaldinho e Assis 
estavam hospedados e apre-
enderem os passaportes e as 
cédulas de identidade para-
guaias que os dois portavam.

Segundo o promotor Fede-
rico Delfino, do MP paraguaio, 
Ronaldinho e Assis disseram 
ter viajado a convite do dono 
do cassino Il Palazzo, o brasi-
leiro Nelson Belotti, e que, já 
no país, foram procurados por 
representantes de uma funda-
ção de assistência, a Fraterni-
dade Angelical, para participar 
de eventos beneficentes. Ain-
da de acordo com o promotor, 
os documentos são autênticos, 
mas foram preenchidos com 
informações falsas.

Na quinta-feira (5), promo-
tores da Unidade Especializa-
da em Crime Organizado, do 
MP paraguaio, propuseram 
que o ex-jogador de futebol e 
seu empresário fossem libera-
dos por colaborarem com as 
investigações. Com base nisto, 
Ronaldinho e Assis prestaram 
novos depoimentos na sexta-
-feira (6) à tarde, já prepara-
dos a deixar o país. Mas após 
cerca de seis horas de audi-
ência, o juiz Mirko Valinotti 
indeferiu o argumento do MP, 
estabelecendo um prazo de 
dez dias para que os promo-
tores responsáveis pelo caso 
reavaliassem a situação.

Thor 4 pode 
introduzir deuses 
gregos no MCU

Thor: Amor e Trovão 
pode introduzir o pan-
teão grego dos deuses 

no MCU através do perso-
nagem de Christian Bale. 
A franquia Thor sempre se 
concentrou em deuses da 
mitologia nórdica, como 
Thor, Odin e Loki, mas na 
Marvel Comics os deuses 
gregos também existem 
no Universo Marvel, e sua 
existência permite que Thor 
interaja com personagens 
como Hércules, Ares e Zeus.

Depois de estrelar três fil-
mes solo e quatro filmes dos 
Vingadores, Chris Hemsworth 
está pronto para reprisar seu 
papel como o deus do trovão 
em Thor: Amor e Trovão, o 
que o torna o primeiro perso-
nagem do MCU a ter sua série 
de filmes além de uma trilo-
gia. Taika Waititi está de volta 
ao comando de Thor 4, que 
trará Valquíria (Tessa Thomp-
son) e Jane Foster (Natalie 
Portman), que não aparece 
no MCU desde então.

No novo filme, Jane Foster 
deve empunhar o martelo e 
se tornar “Poderosa Thor”.

Com lançamento previs-
to para novembro de 2021, 
Thor: Amor e Trovão é o 
quarto e último filme da sé-
rie da Marvel no próximo 
ano. Como ainda está a uma 
boa distância, não se sabe 
muito sobre o que o filme 
implicará ou que desafios vi-
rão para Thor e seus amigos.

Existem muitas teorias so-
bre quem Thor poderia lutar 

em seguida, pois há muitos 
personagens da galeria de 
vilões de Thor que ainda não 
foram adaptados, como as fei-
ticeiras asgardianas Encantor 
e Karnilla. Como alternativa, 
Thor poderia estar enfrentan-
do um personagem que não 
tem nenhuma ligação com a 
mitologia nórdica, um mem-
bro do panteão grego.

Eis por que a Marvel pode 
introduzir os deuses gregos 
em Thor: Amor e Trovão e 
como isso poderia funcionar.

Reprodução
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