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Coronavírus: número de 
casos no Brasil sobe para 77
O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil subiu para 77 na atualização mais recente do Ministério 
da Saúde, divulgada na tarde desta quinta-feira. No balanço anunciado na parte da manhã, o total de pessoas infectadas era 60. p2
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Brasil comunica EUA sobre coronavírus 
na comitiva que esteve com Trump
O governo brasileiro comunicou às autoridades dos Estados Unidos sobre o 
diagnóstico positivo de coronavírus para o secretário de Comunicação. p3
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Número de casos do novo 
coronavírus no Brasil sobe para 77

O número de casos 
confirmados do 
novo coronavírus 

(Covid-19) no Brasil subiu 
para 77 na atualização mais 
recente do Ministério da 
Saúde, divulgada na tarde 
desta quinta-feira (12). No 
balanço anunciado na parte 

da manhã, o total de pessoas 
infectadas era 60. 

O aumento se deu sobre-
tudo em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, estados foco do 
vírus no país. No primeiro, 
os casos confirmados saíram 
de 30 para 42 entre os dois 
balanços de hoje. Já no Rio, 

aumentaram de 13 para 16.
Pernambuco identificou 

dois casos e pela primeira 
vez aparece na lista do Minis-
tério da Saúde. Paraná (seis), 
Minas Gerais (um), Distrito 
Federal (dois), Rio Grande do 
Sul (quatro),  Alagoas (um), 
Espírito Santo (um) também 

tem casos confirmados.
A Região Norte é a única 

sem casos confirmados. Ro-
raima, Amapá e Tocantins 
não tiveram até o momen-
to nenhum caso confirma-
do ou suspeito.

Os casos suspeitos salta-
ram de 930 para 1.422, um 

aumento de 50% em me-
nos de um dia. São Paulo 
também lidera nesse grupo 
(704), seguido por Minas 
Gerais (117), Distrito Fede-
ral (82), Rio de Janeiro (76) e 
Santa Catarina (73).

As situações descartadas so-
maram 2.662. (Agência Brasil)

Reprodução

João de Deus 
é levado para 
UPA em 
Aparecida após 
passar mal 
no presídio

O médium João Tei-
xeira de Faria, conhecido 
como João de Deus, pas-
sou mal na quarta-feira 
(11/3) e precisou de aten-
dimento médico. 

Em nota, a Secretaria 
de Saúde de Aparecida 
de Goiânia informou que 
o médium deu entrada 
na UPA Flamboyant no 
início da noite, com dor 
no peito. “Ele foi atendi-
do, passou por exames, 
está estável, em obser-
vação, enquanto aguar-
da liberação de vaga pela 
Central de Regulação de 
Goiânia para transferên-
cia”, diz o comunicado. 

“O paciente será en-
caminhado para alguma 
unidade de alta com-
plexidade em Cardiolo-
gia, para conclusão do 
diagnóstico, visto que 
em Aparecida de Goiâ-
nia não há unidade com 
esse perfil habilitada 
pelo Ministério da Saú-
de”, completou a nota. 

João de Deus foi pre-
so no final de 2018 sob 
a acusação de crimes se-
xuais. Desde então, está 
no Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia.

O médium já foi con-
denado três vezes, e as 
penas somam 63 anos e 
quatro meses de reclu-
são: 40 anos por crimes 
sexuais praticados contra 
cinco mulheres; 19 anos 
e quatro meses por vio-
lação mediante fraude 
e estupro de vulnerável; 
e quatro anos por posse 
ilegal de arma de fogo.

Paraguai investiga 
participação de Ronaldinho 
em organização criminosa

Trecho da BR-153 é interditado 
após pista ceder em Estrela do Norte

Ronaldinho Gaúcho e seu 
irmão, Roberto Assis, estão 
sendo investigados neste mo-
mento por diversos órgãos no 
Paraguai. O objetivo de todos 
é comum: descobrir por qual 
razão os dois obtiveram pas-
saportes falsos. A principal 
suspeita do Ministério Público 
é de que ambos possam fazer 
parte de um amplo esquema 
de adulteração de documen-
tos com a finalidade de con-

seguir negócios ilegais no país.
Há, inclusive, a desconfiança 

de que a trama envolveria lava-
gem de dinheiro. O ponto de 
partida das investigações passa 
pelo Ministério do Interior do 
Paraguai, responsável pela Di-
reção Geral de Imigração, setor 
que cuida da entrada e saída de 
estrangeiros do país. Por isso, 
uma equipe da Secretaria Na-
cional Anticorrupção foi instala-
da dentro do ministério.

A BR-153, no municí-
pio de Estrela do Norte, 
foi totalmente interdi-
tada nesta quinta-feira 
(12/3) depois que parte 
da pista cedeu. O caso 
aconteceu no km 130, e 
foi ocasionado por cau-
sa das fortes chuvas que 
atingiram a região.  

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), 
a interdição ocorreu 
porque não há seguran-

ça para a passagem de ve-
ículos leves ou pesados. O 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) foi acionado para 
realizar os trabalhos de re-
cuperação da pista. 

Enquanto o trecho está 
interditado, a orientação da 
PRF é que os condutores si-
gam os seguintes trajetos:

- Desvio no sentido To-
cantins/Goiás: Seguir pela 
BR-153 até Porangatu, des-

viar para GO-244, em 
Novo Planalto até São 
Miguel do Araguaia e se-
guir pela GO-164.

- Desvio sentido Goi-
ás/Tocantins: Seguir 
pela BR-153 até Rialma, 
desviar pela GO-154 e 
seguir na GO-154, por 
Rialma, Ceres e Carmo 
do Rio Verde até aces-
sar a GO-230, em Uru-
ana, Itapuranga e GO-
164 Faina, Araguapaz.
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Brasil comunica EUA sobre coronavírus 
na comitiva que esteve com Trump
O governo brasileiro 

comunicou às auto-
ridades dos Estados 

Unidos sobre o diagnóstico 
positivo de coronavírus para o 
secretário de Comunicação da 
Presidência, Fábio Wajngarten. 
De acordo com nota divulgada 
pela Secretaria Especial de Co-
municação Social da Presidên-
cia da República, a ocorrência 
do evento foi comunicada para 
que as autoridades america-
nas “adotem as medidas cau-
telares necessárias.”

Fábio Wajngarten foi diag-
nosticado com coronavírus 
após exames realizados em 
São Paulo confirmarem a in-
fecção. A informação, anteci-
pada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, foi confirmada pelo 
Palácio do Planalto no início 
da tarde desta quinta, 12. O 
secretário integrou a comitiva 
brasileira que esteve com o 
presidente Donald Trump, o 
qual declarou “não estar pre-

ocupado” com a notícia.
Ainda de acordo com o co-

municado, o Serviço Médico da 
Presidência da República “ado-

tou e está adotando todas as 
medidas preventivas necessá-
rias para preservar a saúde do 
Presidente da República e de 

toda comitiva presidencial que 
o acompanhou em recente via-
gem oficial aos Estados Unidos, 
bem como dos servidores do 

Palácio do Planalto”.
Segundo a secretaria, Wa-

jngarten está em quarentena 
domiciliar e cumpre todas as 

recomendações médicas. O 
secretário só deve retornar ao 
trabalho quando não houver 
risco de transmissão da doença.

Reprodução

Reprodução

Dólar atinge R$ 5,00 pela 1ª vez, mas desacelera em meio a leilões
O dólar abriu no patamar 

de R$ 5,00 no mercado do-
méstico pela primeira vez na 
história do País, nos primei-
ros negócios desta quinta-
-feira, 12, em meio ao pâ-
nico global dos investidores 
com a pandemia de corona-
vírus e a decisão dos EUA de 
suspender todos os voos da 
Europa (exceto Reino Unido 
e Irlanda) para o país pelos 
próximos 30 dias, a partir 
desta Sexta-feira (13).

O Banco Central (BC) ele-
vou pouco antes da abertura 

dos negócios a oferta no lei-
lão à vista, de US$ 1,5 bilhão 
para US$ 2,5 bilhões. Dessa 
oferta, foram vendidos ape-
nas US$ 1,278 bilhão, e logo 
depois o BC anunciou outra 
oferta à vista equivalente à 
diferença não negociada no 
leilão anterior.

Na segunda intervenção 
foram ofertados US$ 1,250 
bilhão e vendidos apenas 
US$ 332 milhões. O dólar 
futuro de abril já entrou em 
leilão em dois momentos 
nesta manhã. A primeira vez 

após ter batido a máxima de 
R$ 5,034 (+4,36%) depois 
dos primeiros negócios e a 
segunda vez quando era co-
tado em R$ 4,925 (+2,10%), 
de acordo com o AE Dados.

O responsável pela área 
de câmbio da Terra Inves-
timentos, Vanei Nagen, diz 
que é a primeira vez que o 
dólar comercial chega a ser 
negociado a R$ 5,00 ou aci-
ma disso, e é uma resposta a 
tudo que está acontecendo, 
decorrente do pânico global 
com coronavírus e de ruídos 

políticos internos. “O princi-
pal catalisador é a pandemia 
do coronavírus, mas a derro-
ta do governo na votação do 
BCP traz preocupação com o 
fiscal”, avalia.

Às 9h56 desta quinta, o 
dólar à vista subia 4,02%, a 
R$ 4,9155. Na máxima re-
gistrou R$ 5,0280 (+6,47%) 
e, na mínima, R$ 4,8740 
(+3,21%). O dólar para abril 
subia 2,31%, a R$ 4,930. Na 
máxima, registrou R$ 5,034 
(+4,36%) e, na mínima, R$ 
4,910 (+1,79%).
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Coronavírus: Macron anuncia fechamento 
de creches, escolas e universidades
O presidente da 

França, Emmanuel 
Macron, anunciou 

nesta quinta-feira, 12, que 
todas as creches, escolas 
e universidades do país se-
rão fechadas a partir de se-
gunda-feira, 16 de março, 
para tentar conter o avanço 
do surto de coronavírus. 
O transporte público, no 
entanto, será mantido em 
funcionamento.

Em pronunciamento à 
nação, Macron disse que 
é preciso limitar o contato 
entre as pessoas devido ao 
coronavírus, sugerindo a 
empresas que peçam a seus 
funcionários para trabalhar 
de casa. Para o mandatário, 
o país está no início de uma 
epidemia e “isso deve ace-
lerar rapidamente”.

“Tudo será feito para 
proteger nossos trabalha-
dores e nossas empresas”, 
afirmou Macron, informan-
do também que o governo 
mobilizará todos os meios 
financeiros para prestar 
assistência aos cidadãos 

afetados pelo surto de co-
ronavírus. Macron também 

reforçou que estão sendo 
tomadas medidas para au-

mentar a capacidade dos 
hospitais do país. O pre-

sidente francês declarou, 
ainda, que a Europa “agirá 

de maneira massiva para 
proteger sua economia”.

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$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto 
soF: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 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

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 
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

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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

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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
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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Grupo Heróis do 
Botequim se apresenta 
em festival de cerveja 
em Aparecida

O grupo de samba 
Heróis do Botequim se 
apresenta neste sába-
do (14/3) na primeira 
edição do Circuito Arte-
sanal em Aparecida de 
Goiânia. O evento, que 
reunirá mais de 30 mar-
cas de cerveja artesanal, 
opções gastronômicas e 
espaço para crianças, co-
meça nesta sexta (13) no 
estacionamento do Buriti 
Shopping e segue até do-
mingo (15/3).  

Entre as cervejarias 
que estarão no evento, 
marcam presença as re-
gionais Vila Boa Cerveja-

ria, Colombina, Lola, Cavalo 
Louco, MJ, Seresta, além de 
marcas nacionais. A New En-
gland IPA, da goiana Oktos, 
também estará no evento. 
A cerveja ganhou medalha 
de bronze na Copa Cerveja 
Brasil,concurso cervejeiro 
anual e itinerante organiza-
do pela Abracerva.

Além do samba do Heróis 
do Botequim, outros ritmos 
musicais darão o tom do fes-
tival. Entre as atrações musi-
cais já estão confirmados es-
tão a dupla sertaneja Cesar 
e Alessandro, o rock da Bre-
akDown e o som ambiente e 
sofisticado de Rafaton.

HBO está desenvolvendo 
série live-action 
de Pokémon

Depois do modesto, 
mas preciso sucesso 
de Pokémon: Dete-

tive Pikachu nos cinemas, 
uma série live-action de 
Pokémon está sendo desen-
volvida para o HBO Max.

À medida que a popu-
laridade das plataformas 
de streaming continua a 
crescer, também cresce o 
interesse no setor pelas 
principais redes de TV, que 
buscam espaço também na 
transmissão online.

A Netflix, é claro, domina 

o mercado há algum tempo. 
Mas se viu enfrentando forte 
concorrência ultimamente, 
graças ao recente lançamen-
to do Disney+. Embora já es-
teja recuperando o público 
que mudou de assinatura.

E o público deve ganhar 
ainda mais uma opção em 
apenas alguns meses, com a 
rede americana HBO prestes 
a lançar seu próprio serviço 
de streaming, com as mais 
diversas propriedades da 
WarnerMedia.

Assim como os já mencio-

nados, a HBO Max está pre-
parada para oferecer montes 
de conteúdo e programas 
exclusivos, um dos quais 
podem ser notícias incríveis 
para os fãs de Pokémon.

De acordo com o We Got 
This Covered um empreendi-
mento ainda não anunciado 
para o serviço é uma série 
baseada na maior franquia 
de entretenimento de todos 
os tempos. Mais do que isso: 
uma série live-action!

Embora os detalhes per-
maneçam escassos, o site 

revela que a HBO está dedi-
cando recursos considerá-
veis a esta série live-action 
Pokémon, que será baseada 
no anime de mesmo nome 
e estrelará o icônico Ash 
Ketchum e seu parceiro Pi-
kachu em sua busca para se 
tornar um Mestre.

Dizem que os amados 
companheiros Brock e Misty 
aparecem e, como o anime, 
acompanharão Ash em sua 
jornada depois de serem 
derrotados em seus respec-
tivos ginásios.
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