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Feirão renegocia dívidas 
com desconto de até 98%
Até o fim do mês, as pessoas físicas e microempreendedores endividados terão a oportunidade de renegociar dívidas no Serasa com 
desconto de até 98%. O feirão Serasa Limpa Nome oferece a renegociação pela internet, pelo smartphone enos escritórios da Serasa. p2
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Feirão da Serasa renegocia 
dívidas com desconto de até 98%
Até o fim do mês, as 

pessoas físicas e mi-
croempreendedores 

endividados terão a opor-
tunidade de renegociar 
dívidas no Serasa com des-
conto de até 98%. O feirão 
Serasa Limpa Nome oferece 
a renegociação pela inter-
net, pelo smartphone e, a 
partir desta segunda-feira 
(9/3), nos escritórios da Se-
rasa em todo o país.

Os devedores podem pe-
dir a renegociação no site 
feiraolimpanome.com.br ou 
no aplicativo Serasa Con-
sumidor, disponível para os 
dispositivos dos sistemas 
iOS, da Apple, e Android, do 
Google. Segundo o diretor 
da Serasa Consumidor, Gi-
resse Contini, não há distin-
ção nas negociações pedidas 
pessoalmente ou a distância, 
portanto não é necessária 
uma corrida aos postos de 
atendimento.

 “Quem pede a renego-
ciação no site ou no aplicati-
vo terá as mesmas condições 
que se pedir presencialmen-
te num escritório da Serasa”, 
explica Contini. “Muitas ve-
zes, o cliente será atendido 
mais rapidamente pelas fer-
ramentas eletrônicas do que 
no atendimento presencial, 
onde pode enfrentar filas.”

 Caso o devedor escolha ir 
ao atendimento presencial, 
deverá levar documento de 
identidade com foto, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 
16h ou das 9h às 17h, depen-
dendo do escritório. “Somen-
te o próprio cliente deve ir. 

Não adianta mandar parente 
ou amigo com procuração”, 
alerta o diretor da Serasa.

 
Novidade
O feirão deste ano tem 

uma novidade. Pela primei-
ra vez, será permitida a re-
negociação de débitos para 
microempreendedores e mi-
croempresários. Ao rastrear 
o Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF), o sistema verifica 
se há débitos num Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
no mesmo nome.

O Feirão Serasa Limpa 
Nome começou em 27 de fe-
vereiro e irá até 31 de março. 
A extensão do desconto de-
pende do número de parcelas 
que o cliente pode pagar para 
quitar o débito. Quanto menor 

a quantidade de prestações, 
maior o desconto. Quem paga 
a vista tem reduções maiores.

“Temos casos em que o 
desconto chegou a 98%. Uma 
dívida de R$ 22 mil foi reduzi-
da para R$ 200”, disse Contini. 
Na última edição do feirão, em 
novembro do ano passado, 4 
milhões de dívidas foram rene-
gociadas, com 70% sendo qui-
tadas à vista e a maioria com 
mais de 80% de desconto.

 
Nome sujo
Segundo o diretor da Se-

rasa Consumidor, cada pes-
soa com o nome sujo tem, 
em média, quatro ou cinco 
dívidas em seu nome. Ele 
identifica três perfis de endi-
vidados. O primeiro é o con-
sumidor que emprestou o 

nome a parentes ou amigos 
e, muitas vezes, nem sabia 
que estava com o nome sujo.

O segundo perfil consiste 
em pessoas desempregadas 
que não conseguem pagar 
todas as contas enquanto 
não arranjam novo trabalho. 
O terceiro é representado por 
pessoas físicas sem reserva 
de emergência que enfren-
tam imprevistos por causa 
de doenças, de compras de 
medicamentos, de viagens 
inesperadas e de reparos do-
mésticos e automobilísticos.

“A pessoa que não con-
segue pagar as contas ge-
ralmente escolhe pagar 
as contas mais essenciais, 
como água e luz, e passam a 
dever ao banco ou ao cartão 
de crédito que cobram juros 

mais altos”, explica Contini.
Ele defende a ampliação da 

educação financeira. “Na me-
dida em que o brasileiro en-
tender que precisa ter de três 
a seis meses [do custo de vida] 
de reserva de emergência, ele 
poderá lidar com o desempre-
go e outros imprevistos se en-
dividando menos”, acrescenta.

Atualmente, 37% dos endi-
vidados têm de 25 anos a 40 
anos. No entanto, o diretor da 
Serasa identifica um aumento 
na proporção de aposenta-
dos com o nome sujo, por 
terem assumido contas de 
parentes desempregados.

A lista dos postos de atendi-
mento da Serasa está disponí-
vel no site do feirão para quem 
quiser fazer a renegociação 
presencial. (Agência Brasil)
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Coronavírus: 
número 
de casos 
confirmados 
no Brasil 
fica estável 
em 25

O número de casos 
confirmados do novo 
coronavírus (Covid-19) 
no país ficou estável 
em 25, sem novos pa-
cientes infectados em 
relação a domingo (8). 
O boletim foi divulgado 
pelo Ministério da Saú-
de nesta segunda-feira 
(9) em Brasília.

Além dos pacientes 
confirmados, foram 
registrados 930 casos 
suspeitos, um aumento 
em relação ao total de 
ontem, quando o Mi-
nistério da Saúde con-
tabilizou 663 pessoas 
nessa situação. Já os 
pacientes com infecção 
descartada pelas auto-
ridades de saúde fica-
ram em 685.

São Paulo segue li-
derando, com 16 casos. 
Além dos episódios no 
estado, foram identifi-
cados três no Rio de Ja-
neiro, dois na Bahia, um 
no Distrito Federal, um 
no Espírito Santo, um 
em Alagoas, e um em 
Minas Gerais.

Já no tocante aos ca-
sos suspeitos, São Paulo 
também está na frente 
(322), seguido de Minas 
Gerais e do Rio de Janei-
ro (122), Rio Grande do 
Sul (112) e Bahia (46). 
No recorte por região, 
o Sudeste concentra o 
maior número de pa-
cientes com suspeitas 
(567), seguido do Sul 
(188) e Nordeste (96).

 
Caso mais grave
No Distrito Federal, a 

paciente infectada após 
uma viagem ao Reino 
Unido está internada no 
Hospital Regional da Asa 
Norte (Hran). Segundo a 
Secretaria de Saúde do 
DF, ela teve uma melho-
ra do quadro respirató-
rio, mas o estado ainda 
é grave, com síndrome 
respiratória aguda.

Liberado tráfego em desvio 
construído na GO-060, em Iporá PRF-GO apreende cerca de R$ 500 mil 

em mercadorias sem nota fiscal na BR-153Foi liberado nesta se-
gunda-feira (9/3) desvio 
na altura do km 207 da 
GO-060, que estava sen-
do construído após rom-
pimento de um bueiro 
na madrugada de 24 de 
fevereiro. A construção 
do desvio, à esquerda no 
sentido Goiânia-Iporá, foi 
determinada na época do 
ocorrido, quando o gover-
nador Ronaldo Caiado es-
teve no local.

De acordo com a Agên-

cia Goiana de Infraestrutu-
ra e Transportes (Goinfra), 
responsável pela liberação 
do tráfego, o trabalho foi 
feito em tempo recorde. 
“Tratamos o caso de for-
ma séria, com celeridade 
e transparências dos pro-
cedimentos”, afirmou pre-
sidente da agência, Pedro 
Sales. “Só liberamos a via 
após o corpo técnico da 
Goinfra se certificar da 
segurança do tráfego no 
local”, contou.

Policiais rodoviários 
federais que atuam em 
Goiás apreenderam cer-
ca de R$ 500 mil em mer-
cadorias sem nota fiscal. 
A apreensão foi realizada 
nesta segunda-feira (9/3) 
em um ônibus de turis-
mo que seguia pela BR-
153, em Porangatu. 

O ônibus com 36 passa-
geiros saiu de São Paulo e ti-

nha como destino Teresina, ca-
pital do Piauí. De acordo com a 
PRF, dentro do veículo,  no cor-
redor, embaixo das poltronas e 
sobre os bancos, os agentes se 
depararam com dezenas de cai-
xas com mercadorias. 

“Ao verificarem o bagagei-
ro, os policiais encontraram 
mais caixas com produtos 
eletrônicos variados. Entre 
fones de ouvido, caixas de 

som, receptores para TV 
e aparelhos celulares, os 
agentes estimam mais de 
R$ 500 mil em mercado-
rias. Cerca de R$ 200 mil 
somente em celulares”, 
informou a PRF-GO. 

Nenhum passageiro se 
manifestou como dono da 
mercadoria. O material foi 
apreendido encaminhado 
à Receita Federal.



Com 16 ações a serem 
implementadas ao longo 
de 2020, o programa Mais 
Turismo será lançado pelo 
governo de Goiás nesta 
terça-feira (10/3). A sole-
nidade, que contará com a 
presença do governador Ro-
naldo Caiado e empresários 
ligados ao turismo, será às 9 
horas, no auditório Mauro 
Borges do Palácio Pedro Lu-
dovico Teixeira, em Goiânia. 

O Programa Mais Turis-
mo 2020 contempla as 10 
regiões turísticas de Goiás 

e seus 79 municípios inte-
grantes do Mapa do Turis-
mo Brasileiro. A maioria 
das ações começa a ser 
efetivada ainda neste pri-
meiro semestre. Entre elas, 
estão o Cred Turismo, em 
parceria com a Goiás Fo-
mento; ações sociais, em 
parceria com o Ministério 
Público do Trabalho; Líder 
Turismo, uma ação conjun-
ta com o Sebrae-GO; Rotas 
Gastronômicas; Prêmio Es-
tadual de Turismo; estudo 
de viabilidade do Trem Tu-

rístico; Rotas das Cavalha-
das; Concurso Fotográfico 
e de Jornalismo; Expedição 
Sertões e fortalecimento 
do Observatório do Turis-
mo de Goiás. 

O programa também con-
templa investimentos nos 
destinos, por meio de emen-
das parlamentares; aplica-
ção de recursos do Ministé-
rio do Turismo no Caminho 
de Cora Coralina; promoção 
do Turismo; encontros regio-
nais de qualificação e Tem-
porada Férias Araguaia.
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Bolsonaro: governo não vai interferir 
para controlar preço do petróleo
O presidente Jair Bolso-

naro disse hoje (9) que 
o governo federal não 

vai interferir para controlar o 
preço do barril de petróleo no 
Brasil. Em manifestação no seu 
perfil no Twitter, o presidente 
reforçou que “não existe possi-
bilidade de o governo aumen-
tar a Cide [Contribuições de 
Intervenção no Domínio Eco-
nômico] para manter os preços 
dos combustíveis”.

“O barril do petróleo caiu, 
em média, 30% (US$ 35 o 
barril). A Petrobras continuará 
mantendo sua política de pre-
ços sem interferências. A ten-
dência é que os preços caiam 
nas refinarias”, escreveu.

As bolsas de valores no 
mundo todo abriram em baixa 
hoje afetadas pela redução no 
preço do petróleo internacio-
nal, em meio a uma disputa 
entre Arábia Saudita e Rússia. 
Os negócios na B3, a bolsa de 

valores brasileira, chegaram a 
ser interrompidos na manhã 
desta segunda-feira após o 
Ibovespa cair 10,02%. 

Os preços do petróleo 
chegaram a cair mais de 30%, 
o maior recuo diário desde 
a Guerra do Golfo, em 1991, 
após a Arábia Saudita ter si-
nalizado que elevará a pro-
dução para ganhar participa-
ção no mercado. Os sauditas 
cortaram seus preços oficiais 
de venda, após a Rússia se 
recusar a aderir a cortes adi-
cionais de oferta, propostos 
pela Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) para estabilizar os 
mercados da commodity.

De acordo com o ministro 
de Minas e Energia, Bento Al-
buquerque, o governo federal 
não vai adotar nenhuma me-
dida emergencial neste mo-
mento, mas está estudando 
instrumentos que poderão ser 

aplicados em caso de variações 
abruptas do preço do barril 
do petróleo, tanto para cima 
quanto para baixo. Os estudos 
estão sendo conduzidos há 
mais de seis meses pelos mi-

nistérios de Minas e Energia e 
da Economia.

“Estamos observando al-
guns instrumentos que no 
futuro poderão ser aplica-
dos, mas não no caso parti-

cular do que está acontecen-
do no dia de hoje”, disse o 
ministro, após participar do 
Seminário Empresarial Bra-
sil-Estados Unidos, na Fló-
rida, ao lado de Bolsonaro. 

“Isso passa, em um espectro 
mais amplo, pelas reformas 
que estão sendo conduzidas 
pelo Congresso Nacional e 
que serão apresentadas pelo 
governo”, explicou em refe-
rência à reforma tributária.

Albuquerque informou que 
a Cide é um dos componentes 
desses instrumentos, assim 
como o PIS/Cofins (Programas 
de Integração Social e de For-
mação do Patrimônio do Servi-
dor Público/Contribuição para 
Financiamento da Seguridade 
Social) e o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS). “Mas isso tudo 
é um exercício que pode ser 
refletido, mas não tem a ver 
com nenhuma ação agora que 
vai ser tomada pelo governo”, 
reforçou. De acordo com ele, o 
Ministério da Economia, lide-
rado pelo ministro Paulo Gue-
des, está à frente de toda essa 
questão tributária.

Reprodução
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Programa do governo de Goiás visa potencializar regiões turísticas do Estado
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Balança comercial tem superávit de 
US$ 1,040 bi na 1ª semana de março
A balança comercial 

brasileira registrou 
superávit de US$ 

1,040 bilhão na primeira 
semana de março. De acor-
do com dados divulgados 
nesta segunda-feira (9/3) 
pela Secretaria de Comér-
cio Exterior do Ministério 
da Economia, o valor foi al-
cançado com exportações 
de US$ 4,852 bilhões e im-
portações de US$ 3,812 bi-
lhões. Na comparação com 
a média diária de março 
do ano passado, houve au-
mento de 5,8% nas expor-
tações, com crescimento 
de 21,4% em semimanufa-
turados e 6,2% em básicos.

Já as vendas de manu-
faturados recuaram 0,3%. 
A média diária de im-
portações cresceu 10,3% 

ante a média de março 
de 2019, com destaque 
para químicos orgânicos 

e inorgânicos (+30,9%), 
farmacêuticos (+26,5%), 
instrumentos de ótica e 

precisão (+17,9%), equipa-
mentos eletroeletrônicos 
(+11,3%) e equipamentos 

mecânicos (+9,4%). O su-
perávit acumulado no ano 
é de US$ 2,462 bilhões, 

com embarques de US$ 
35,709 bilhões e importa-
ções de US$ 3,247 bilhões.

Reprodução



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

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
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 
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 
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
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 
+ 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 
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 
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 automá-
tiR$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2363Goiás, Tocantins e DF, 10 de Março de 2020



-------------------------------
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 so-
cial, armários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura 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 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom suíte, 1 
banheiro e garagem com 
2 vagas. Valor 145.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
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, 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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-
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.

-------------------------------
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 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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Os Mercenários 4 
pode NÃO acontecer 
mais com Stallone

Os fãs de Os Mercená-
rios aguardam por uma 
continuação desde 2014. 
Agora, todos receberam 
uma atualização de um ator 
importante da franquia.

Ao site The Action 
Elite, Randy Couture, 
que também é um luta-
dor profissional, contou 
a verdade sobre o que 
está acontecendo com 
Os Mercenários 4. Como 
indicou Sylvester Stallone 
anteriormente e é confir-
mado agora, um roteiro 
existe e está pronto.

No entanto, nem tudo 

é oficial. Ao que parece, ainda 
falta muito trabalho para a con-
firmação de Os Mercenários 4.

“É algo! Eu recebi um ro-
teiro no ano passado e gostei 
de ler. É muito bem feito, mas 
estamos agora na escala de 
produção e não temos certe-
za se poderemos ir em fren-
te. Há muitas coisas aconte-
cendo nos bastidores com 
os produtores para fazer um 
filme tão grande. Espero que 
nessa primavera (no outono 
brasileiro), o filme receba o 
sinal verde. Mas, não ouvi 
nada definitivo até agora”, 
declarou Couture.

Com novo hit, Lady Gaga 
dá a volta por cima e tem 
retorno triunfal ao pop
Lady Gaga é um dos no-

mes mais marcantes da 
música na última déca-

da, mas vinha deixando seus 
fãs preocupados com algumas 
de suas decisões nos últimos 
anos. Apesar de ter consegui-
do nada menos do que um 
Oscar, dois Globos de Ouro, 
diversos prêmios Grammy e 
até mesmo um hit incontestá-
vel como “Shallow”, tema de 
“Nasce uma Estrela”, os little 
monsters estavam sedentos 
por seu verdadeiro retorno ao 
panteão do pop.

Respiraram aliviados, en-
tão, na última semana, com 
o lançamento de Stupid Love, 
primeiro single de seu novo 
álbum, “Chromatica”. A mú-
sica trouxe de volta tudo que 
Gaga fazia de melhor: looks 
extravagantes, coreografias 
elaboradas, batidas dançan-
tes e um clipe cheio de refe-
rências. Para coroar sua volta 
triunfal, a música debutou 
na 3ª posição da parada de 
singles da Billboard, a me-
lhor estreia da cantora desde 
2011. Nada mal, hein?

Depois de alguns altos 
e baixos, será que 2020 
marcará o renascimento de 
Gaga como o ícone pop que 
sempre admiramos?

A queda da diva
O que tornou Gaga famosa 

foi o mesmo que a fez decair. 
Quando se lançou no mun-
do da música, lá em 2008, a 
cantora virou sensação por 
seu visual excêntrico e seus 
hits prontos para as pistas de 
dança. Foi essa Gaga que fez o 
mundo vibrar com “Just Dan-
ce”, “Poker Face” e “Born This 

Way” —todas atingindo o pri-
meiro lugar das paradas.

Mas, em 2013, essa mes-
ma bizarrice que a tornou 
conhecida acabou sendo 
responsável por seu maior 
fracasso. O lançamento do 
álbum “Artpop” foi marcado 
por críticas divididas, músicas 
com performance insatisfató-
ria nos charts e uma Gaga que 
parecia ter perdido seu toque 
de Midas do passado.

Mas, em 2013, essa mes-
ma bizarrice que a tornou 
conhecida acabou sendo 
responsável por seu maior 
fracasso. O lançamento do 
álbum “Artpop” foi marcado 
por críticas divididas, músicas 
com performance insatisfató-
ria nos charts e uma Gaga que 
parecia ter perdido seu toque 
de Midas do passado.

Para piorar, a cantora de-
monstrava estar afetada pelo 
desempenho ruim de seu tra-
balho. Nas redes sociais, Gaga 
soava desesperada ao justifi-
car seu flop. “’Applause’ não 
estreou em primeiro lugar. 
Katy é melhor do que ela! Vo-
cês não usarão minha mente! 
Eu componho para a música, 

não para os charts”, disparou 
ela, no Twitter, na época.

Ainda no mesmo ano, Gaga 
gerou controvérsia ao lançar 
“Do What You Want”, parceria 
com R. Kelly, cantor acusado 
de estupro e pedofilia. O clipe 
da música mostraria Gaga de-
sacordada, deixando Kelly “fa-
zer tudo que quisesse” com 
seu corpo. Mesmo sendo, 
felizmente, cancelado antes 
do lançamento, foi o suficien-
te para atrair mídia negativa 
para a cantora, criticada na 
imprensa e nas redes sociais.

Em uma entrevista à 
Harper’s Bazaar em 2014, 
Gaga ainda revelou que en-
frentou uma severa depres-
são durante os meses de pro-
moção do Artpop, o que a fez 
repensar sua trajetória dali 
para frente: “Eu realmente 
pensei que estava morrendo 
- minha luz estava completa-
mente apagada. Mas eu disse 
a mim mesma: ‘O que quer 
que tenha restado, nem que 
seja uma molécula de luz, 
você vai encontrar e multipli-
car. Você deve fazer isso por 
você, por sua música, por seus 
fãs e sua família’”.

Renascimento no pop
Chegamos, então, a 2019. 

Gaga inaugura sua residên-
cia de shows em Las Vegas, a 
“Enigma”, trazendo o melhor 
do seu repertório pop e as 
coreografias e figurinos colori-
dos que ditaram seu passado.

Anfitriã do Met Gala em 
maio, meses após ganhar o Os-
car, ela chamou atenção mais 
uma vez por sua extravagância. 
Além de quatro looks diferen-
tes para cruzar o tapete verme-
lho, a presença da cantora no 
local se tornou uma atração à 
parte, produzindo uma verda-
deira performance para os fla-
shes dos fotógrafos.

Aquela era a Gaga que os 
fãs estavam com saudade 
de ver. A mesma Gaga que 
agora canta em outro plane-
ta sobre um estúpido amor 
que tanto anseia.

Ainda não sabemos 
como será o desempenho 
de seu novo álbum ou mes-
mo de sua nova turnê, com 
datas já marcadas em está-
dios da Europa e dos Esta-
dos Unidos. Mas o pontapé 
inicial já foi dado e parece 
ter acertado o gol em cheio.
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