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O Governo de Goiás enviou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) projeto de lei que prevê a cobrança por uso de equipamento de mo-
nitoramento eletrônico para os detentos do sistema penitenciário goiano. O texto foi elaborado em conjunto com a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-GO), por meio da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), e da Secretaria de Estado da Casa Civil.

DIÁRIO DO ESTADO
Governo de Goiás propõe cobrança 
por uso de tornozeleiras eletrônicas

Paris limita velo-
cidade de carros a 
30 km/h para re-
duzir acidentes  p7 p2

Rogério Cruz anuncia o novo 
código tributário para Goiânia
Ao apresentar o Novo Código Tributário, o prefeito Rogério Cruz disse que a 
nova redação é um sonho para muitos goianienses e para quem é de fora e 
deseja morar ou investir em Goiânia porque promove justiça social.

p3

 O governo Jair Bolsonaro (sem partido) reservou para compras de vacina 
contra a Covid-19 em 2022 um valor 85% menor do que o previsto para 
2021. De acordo com o Orçamento do ano que vem apresentado ao Con-
gresso na terça (31), serão R$ 3,9 bilhões para aquisição de imunizantes, 
contra R$ 27,8 bilhões autorizados para a mesma finalidade neste ano.

Bolsonaro corta verba 
para compra de vacinas 
contra Covid-19 em 2022  p2
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Ao apresentar o Novo 
Código Tributário da 
Prefeitura de Goiânia, 

em coletiva de imprensa, na 
manhã desta quarta-feira (1), 
no Paço Municipal, o prefeito 
Rogério Cruz disse que a nova 
redação é um sonho para mui-
tos goianienses e para quem é 
de fora e deseja morar ou in-
vestir em Goiânia porque pro-
move justiça social.

“Esse Código Tributário 
é completamente sem au-
mento de arrecadação. E 
aqui aproveito para agrade-
cer todos os profissionais 
envolvidos, os da Prefeitura 
e de outras entidades, que, 
dialogaram e debateram dia-
riamente todos os pontos do 
novo Código Tributário”, de-
clarou o prefeito.

Cruz reforçou que o Códi-
go é moderno e destacou a 
justiça social e tributária que 
ele promove, sobretudo nes-
se momento difícil a popu-
lação enfrenta em razão da 
pandemia de Covid-19.

“Nesse momento tão di-
fícil que estamos vivendo, 
quero reforçar que este có-
digo é diferenciado, sem au-
mento de arrecadação. Sa-
bemos que o anterior estava 
defasado, já estive vereador 
por dois mandatos na Câma-
ra Municipal e a alteração 
justa sempre foi uma luta de 
todos naquela Casa”, comen-
tou o prefeito.

Ele lembrou que o Códi-
go Tributário foi criado há 46 
anos e que, hoje, Goiânia tem 
mais de 1,5 milhão de habi-
tantes. “Então, precisava ser 
atualizado e, com certeza, tra-
rá grandes benefícios a toda a 
população de Goiânia, promo-
vendo justiça social, tributária 
e modernização”, acrescentou 
o chefe do Executivo.

O secretário de Finanças, 
Geraldo Lourenço, frisou que 
a Prefeitura Municipal prio-
rizou o desenvolvimento e a 
geração de emprego e renda. 

“Promover um código tributá-
rio mais justo para o cidadão é 
uma forma de ser fazer justi-
ça social. Esta foi a diretriz do 
prefeito Rogério Cruz, que fez 
com que o trabalho, que con-
tou com várias mãos, tivesse 
um viés social”, alegou.

Segundo Geraldo, dife-
rente do que ocorria, “os 
mais ricos precisam pagar 
mais e os mais pobres, se 
não derem conta, deverão 
ser isentos”. “Portanto é uma 
revisão séria, que beneficia 
os vulneráveis. Não tenho 

dúvida de que será aprovado 
na Câmara de Vereadores”, 
comentou o titular da Secre-
taria de Finanças.

Presente à cerimônia, o 
vereador e vice-presidente 
da Câmara Municipal de 
Vereadores, Clécio Alves, 
disse que ficou surpreso 
com as mudanças. “Me 
surpreendeu. São ações e 
alterações importantíssi-
mas em todos os pontos 
de vista que observei, uma 
verdadeira justiça social. 
Digo que me realizo como 

vereador e não tenho dificul-
dades de votar favorável em 
todas as comissões por qual 
passar, além da votação em 
plenário”, afirmou Clécio.

O vereador também dis-
se que a gestão do prefeito 
Rogério Cruz e o trabalho 
dos atuais parlamentares 
da Câmara de Vereadores 
deixarão uma forte marca 
para a população e ajuda 
aos menos favorecidos. 
“Mais um passo e avanço 
na gestão que surpreende-
rá a todos”, concluiu Clécio.

Reprodução

segundo informações 
da CBN, a Secretaria de 
Saúde de Goiânia (SMS) re-
cebeu hoje mais um resul-
tado de sequenciamento 
realizado para identificar 
o tipo de coronavírus que 
circula na cidade. A análise 
revela que a variante Gam-
ma, mais conhecida como 
P1 de Manaus, prevalece 
entre os diagnósticos e 
que já existe transmissão 
comunitária da Delta.

Nessa última etapa do 
sequenciamento, realiza-
do pela UFG e PUC GOIAS, 
com apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (FA-
PEG), foram analisadas 57 
amostras. Desse total, 54 
deram positivo para Gam-
ma e 3 casos se confirma-
ram como sendo Delta.

O secretário de Saú-
de de Goiânia, Durval 
Pedroso, afirmou que 
essa confirmação refor-
ça a necessidade de se-
guir com os cuidados de 
prevenção à Covid-19, 
mesmo com o avanço do 
processo de imunização.

Ao todo, em Goiânia, 
já são 14 casos confirma-
dos da variante Delta. Em 
Goiás, segundo o último 
levantamento da secre-
taria estadual de saúde, 
existem 47 infectados 
pela Delta. Os casos são 
em Goiânia, Aparecida 
de Goiânia, Valparaíso de 
Goiás, Mimoso de Goiás, 
Santo Antônio do Desco-
berto, São João d’Aliança, 
Pires do Rio, Novo Brasil, 
Palestina de Goiás e Uru-
taí. A cidade com maior 
quantidade de casos é 
Aparecida de Goiânia, 
com 27 contaminados.

Rogério Cruz anuncia o novo 
código tributário para Goiânia

O Setembro Amare-
lo é uma campanha que 
tem o objetivo de alertar 
para a valorização da vida 
e conscientizar a socie-
dade para o acolhimento 
do outro. Uma pesquisa 
realizada pela Universida-
de Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) registrou 
aumento de 80% nos qua-
dros de ansiedade duran-
te a pandemia, enquanto 
outro estudo divulgado 
pela Universidade Estadu-
al do Rio de Janeiro (UERJ) 
apontou aumento de 50% 
nos quadros depressi-
vos. Se a pauta sobre a 

conscientização da saúde 
mental já era essencial, 
no momento em que vi-
vemos ela se torna ainda 
mais urgente.

Segundo o Google 
Trends, houve um aumen-
to de 88% nas buscas por 
psicoterapia online o que 
demonstra também a efe-
tividade das campanhas 
realizadas. Porém, só o 
alerta não é o suficiente 
para garantir um acolhi-
mento efetivo, é preciso 
que esta pessoa que bus-
ca ajuda, encontre alguém 
a que realmente possa se 
conectar e atender suas 

necessidades. Porém, isso 
pode não ser tão simples.

A busca por um psico-
terapeuta pode, muitas 
vezes, esbarrar em obs-
táculos como: “Dentre 
as várias abordagens de 
psicoterapia, qual é a me-
lhor para mim?”; “Onde 
procurar um psicólogo?”; 
“Como saber se escolhi 
o profissional correto?”; 
“Eu preciso entender de 
Psicologia para fazer psi-
coterapia?”, etc. Todos 
esses questionamentos 
podem, inclusive, gerar 
ansiedade e fazer a pes-
soa desistir da sua busca.

Setembro Amarelo alerta para prevenção do suicídio
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O Governo de Goiás 
enviou à Assembleia 
Legislativa de Goiás 

(Alego) projeto de lei que pre-
vê a cobrança por uso de equi-
pamento de monitoramento 
eletrônico para os detentos 
do sistema penitenciário goia-
no. O texto foi elaborado em 
conjunto com a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP-GO), por meio da Direto-
ria Geral de Administração Pe-
nitenciária (DGAP), e da Secre-
taria de Estado da Casa Civil.

A medida tem nature-
za jurídico-administrativa e 
como foco a compensação 
financeira por utilização, vio-
lação, dano e/ou avaria das 
tornozeleiras eletrônicas pe-
los apenados no âmbito do 
Estado de Goiás. A proposta, 
assinada pelo governador Ro-
naldo Caiado, segue exemplo 
já adotado em outros esta-
dos brasileiros, como Santa 
Catarina e Mato Grosso.

A medida tem natureza 
jurídico-administrativa e tem 
como foco a compensação 
financeira por utilização, vio-
lação, dano e/ou avaria das 

tornozeleiras eletrônicas pe-
los apenados no âmbito do 
Estado de Goiás. A proposta, 
assinada pelo governador Ro-
naldo Caiado, segue exemplo 
já adotado em outros esta-
dos brasileiros, como Santa 

Catarina e Mato Grosso.
“Estado gasta uma fábu-

la de dinheiro para manter 
essas pessoas encarceradas. 
Bandido já deu prejuízo de-
mais à população”, argumen-
tou o governador. Ele expli-

cou que há casos em que o 
custo de manutenção dos 
detentos chega a ser maior 
que o valor investido em um 
educador. “É inadmissível 
que essa responsabilidade 
fique nos ombros da popula-

ção goiana”, frisou.
Segundo parecer da Cen-

tral Integrada de Monitora-
ção Eletrônica da Gerência de 
Segurança e Monitoramen-
to da DGAP, a prestação de 
serviços de disponibilização 

do equipamento ao detento 
demanda o valor de R$ 245 
por mês ao Estado. O parecer 
destaca ainda que, para aten-
der a demanda existente hoje, 
são necessárias 10 mil novas 
tornozeleiras. Dessa forma, a 
medida proposta, além de re-
duzir os custos, possibilitará a 
ampliação da política de mo-
nitoração eletrônica em Goiás.

“O governador Ronaldo 
Caiado reconhece a gravida-
de do sistema prisional e seu 
impacto na criminalidade, e 
defende uma ação de inteli-
gência baseada em parcerias 
sólidas com os poderes cons-
tituídos e a sociedade civil 
como forma de construir so-
luções duradouras e que pos-
sam efetivamente reeducar 
e dar oportunidades a quem 
cumpre sua pena”, reforçou o 
secretário de Segurança Pú-
blica, Rodney Miranda.

O Projeto de lei foi avalia-
do pela Procuradoria Setorial 
da SSP-GO, que atestou a 
constitucionalidade e legali-
dade da matéria. O texto se-
gue agora para apreciação da 
Assembleia Legislativa.

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) anunciou, na 
manhã desta quarta-feira 
(1°/9), que Goiás deverá pu-
blicar um decreto para eco-
nomia de energia durante a 
crise hídrica no Brasil.

O anúncio foi feito duran-
te o evento de entrega de 45 
pás carregadeiras para 42 mu-
nicipios goianos, na sede da 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), em Goiânia.

“Vamos economizar energia 
neste momento. Deem o bom 

exemplo em suas prefeituras, 
nos órgãos do governo. Todos 
nós sabemos do aumento na 
conta de luz”, disse o governa-
dor aos prefeitos presentes.

O evento também con-
tou com a presença do vice-
-governador Lincoln Tejota, 
do presidente estadual do 
MDB, Daniel Vilela e demais 
lideranças, para a entrega 
dos equipamentos com valor 
unitário de R$289,9 milhões.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
disse em rede nacional, na 

terça-feira (31/8), que a crise 
hídrica no país se agravou e 
fez um apelo para um “esfor-
ço inadiável” de redução do 
consumo de energia elétrica.

Durante o evento desta 
quarta (1°), o governador Ro-
naldo Caiado anunciou tam-
bém que um comprovante de 
vacinação contra a Covid-19, 
poderá ser exigido para os 
pais que participam de pro-
gramas sociais em Goiás.

De acordo com o governa-
dor, é “inadmissível” que uma 
pessoa na faixa etária que já 

teve a vacina ofertada não ter 
se vacinado. é necessário exigir 
que as pessoas tenham respei-
to pelas outras vidas e apresen-
tem a confirmação de aplicação 
da dose, ou seja, o cartão de 
vacinação que é entregue nos 
locais de imunização no mo-
mento da aplicação da vacina.

“Essas pessoas não podem 
contaminar o ambiente e 
muito menos disseminar um 
vírus com tantos prejuízos 
que tem trazido, tantos óbi-
tos e vidas que foram ceifadas 
em Goiás“, disse Caiado.

Reprodução

Ronaldo Caiado anuncia publicação de decreto para economia de energia

Governo de Goiás propõe cobrança 
por uso de tornozeleiras eletrônicas
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O governo Jair Bol-
sonaro (sem parti-
do) reservou para 

compras de vacina contra a 
Covid-19 em 2022 um valor 
85% menor do que o previsto 
para 2021. De acordo com o 
Orçamento do ano que vem 
apresentado ao Congresso 
na terça (31), serão R$ 3,9 
bilhões para aquisição de 
imunizantes, contra R$ 27,8 
bilhões autorizados para a 
mesma finalidade neste ano.

Segundo representantes 
do Ministério da Saúde, o va-
lor será destinado à compra 
de vacinas da AstraZeneca 
produzidas com insumos da 
Fiocruz, além de seringas.

O montante é suficiente 
para o governo adquirir so-
mente 140 milhões de doses 
da AstraZeneca, quantidade 
que não chega nem a cobrir 
o necessário para uma apli-
cação em toda a população 
adulta —o Brasil tem hoje 
cerca de 160 milhões de pes-
soas com 18 anos ou mais.

Para justificar a diminui-
ção do valor, membros da 
pasta afirmam que o cenário 
da pandemia ainda é incerto 
e que há possibilidade que 
parte das doses já adquiridas 
em 2021 sobrem e possam 
ser utilizadas no próximo 
ano. Eles dizem ainda que 

possíveis novos contratos 
com outros fornecedores, 
caso necessários, seriam fe-
chados até dezembro para 
garantir entregas em 2022.

A definição deve ocorrer 
conforme surgirem dados de 
novos estudos sobre aplicação 
de doses de reforço, apontam 
—o que pode fazer com que 
mais recursos também sejam 
necessários. Ainda segundo o 
grupo, a previsão de 140 mi-
lhões de doses foi calculada 

com base em uma projeção 
de entregas da Fiocruz.

Em nota, o Ministério da 
Saúde afirmou que aguarda 
resultados de estudos em 
andamento para avaliação 
da necessidade de vacinas 
no próximo ano. Segundo a 
pasta, “poderá haver ade-
quação das previsões das 
despesas durante a tramita-
ção do texto no Congresso, 
bem como suplementações 
orçamentárias a depender 

da evolução da pandemia”.
Em mensagem presi-

dencial que acompanhou 
o projeto do Orçamento, o 
governo afirmou que está 
atuando de forma preventi-
va ao antecipar a previsão da 
verba. Ponderou ainda que 
é “impossível dimensionar 
situações imprevisíveis que 
podem demandar atuação 
imediata do poder público”.

“Os montantes alocados 
representam reforço nas ações 

relacionadas ao enfrentamen-
to da Covid-19, em relação 
aos valores previstos no PLOA 
[Projeto de Lei Orçamentária 
Anual] 2021”, afirmou.

Ao apresentar esse argu-
mento, o governo não men-
ciona que o Orçamento deste 
ano não previu verba de com-
bate ao coronavírus porque, 
quando a proposta foi apre-
sentada, em agosto de 2020, 
o Executivo não considerava a 
possibilidade de uma segunda 

onda da pandemia.
Até este ano, despesas 

com a compra de imunizan-
tes foram feitas por meio 
de créditos extraordinários. 
Esse mecanismo, usado em 
situações imprevistas e de ur-
gência, deixa a contabilização 
dos gastos fora das regras fis-
cais, o que facilita a liberação.

Para 2022, a decisão inicial 
do governo é que a despesa 
com vacinas será feita dentro 
do Orçamento. Isso impacta, 
por exemplo, a regra do teto 
—norma que limita o cresci-
mento dos gastos do governo 
à variação da inflação.

A avaliação do secretário 
especial do Tesouro e Orça-
mento, Bruno Funchal, é que 
não é possível classificar esse 
gasto, no momento, como 
algo imprevisível ou urgente. 
Ele justificou que a vacinação 
no país já está avançando e o 
número de mortes pela Co-
vid-19 está caindo.

No projeto orçamentá-
rio para 2022, a aplicação 
mínima em Saúde pelo go-
verno foi ampliada em R$ 
10,7 bilhões. Desse total, 
o ministério decidiu que 
R$ 7,1 bilhões serão desti-
nados a ações de combate 
à pandemia, é neste valor 
que estão os os R$ 3,9 bi-
lhões para as vacinas.

Divulgação

Bolsonaro corta verba para compra 
de vacinas contra Covid-19 em 2022

O Senado rejeitou nesta 
quarta-feira (1°) o projeto 
que criaria novos programas 
trabalhistas e impôs uma der-
rota aos ministros Paulo Gue-
des (Economia) e Onyx Loren-
zoni (Trabalho e Previdência).

O governo tentou nego-
ciar e até mesmo propôs um 
enxugamento da proposta, 
com a retirada de trechos 

que alteravam a CLT (Conso-
lidação das Leis Trabalhistas).

Mas a estratégia não foi 
suficiente. Por 47 a 27, o ple-
nário do Senado derrubou o 
pacote trabalhista defendido 
pelos ministros. As medidas 
já haviam sido aprovadas pela 
Câmara, onde o clima político 
é mais favorável ao Palácio do 
Planalto do que no Senado.

Com a decisão da maio-
ria dos senadores, nem o 
texto que reeditou o pro-
grama emergencial de corte 
de jornada e de salários de 
trabalhadores da iniciati-
va privada vai à sanção do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Na prática, o 
Senado enterrou a discussão 
sobre as medidas na área 

trabalhista.
A versão aprovada pela 

Câmara passou a ser co-
nhecida como minirreforma 
trabalhista, pois modificava 
a CLT e criava três novos mo-
delos de contratações, com 
menos direitos trabalhistas 
aos empregados.

Segundo Onyx, os progra-
mas poderiam gerar 3 milhões 

de novas vagas nos próximos 
meses. Mas, nem todos esses 
contratos seriam contabiliza-
dos como emprego formal.

A oposição e o MPT (Mi-
nistério Público do Traba-
lho) afirmavam que as me-
didas representariam uma 
precarização do mercado 
de trabalho e feriam regras 
previstas na Constituição.

Essa não foi a primeira 
vez que o Senado barrou 
uma tentativa do governo de 
aprovar contratos com me-
nos direitos trabalhistas. Em 
abril do ano passado, a Casa 
derrubou a MP que criava 
a carteira Verde e Amarela, 
promessa de Guedes apre-
sentada na campanha de 
Bolsonaro ao Planalto.

Em derrota para governo, Senado rejeita nova reforma trabalhista



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: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
-------------------------------
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 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 
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

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 
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 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,bce
rca 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, 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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-
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.

-------------------------------
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A atual prefeita de 
Paris, Anne Hidal-
go, prometeu em 

campanha no ano passado 
a diminuição do limite de 
velocidade no centro da 
capital francesa. O novo 
limite de 30 km/h entrou 
em vigência nessa segun-
da (30). Os objetivos dessa 
mudança é reduzir a po-
luição sonora, as emissões 
de poluentes dos veículos 
e aumentar a segurança.

unto dessa mudança, a 
prefeita iniciou um projeto 
para criar mais ciclovias na 
Cidade Luz. O vice-prefeito 
David Belliard diz que a meta 
é reduzir o espaço ocupado 
pelos carros. Esse novo limi-
te já era aplicado a 60% das 
vias de Paris, agora será apli-
cado a todas, incluindo as 
principais ruas do anel viário 
e nas autoestradas.

Existem duas exceções: a 
famosa avenida Champs Ely-
sées com limite de 50 km/h e 
o anel Boulevard Périférique 
com um limite de 70 km/h. 
Tal redução já foi implemen-
tada em outras cidades fran-
cesas, como Grenoble e Lille. 
Bilbao, na Espanha, e Bruxe-
las, na Bélgica, também im-
plementaram um limite de 
velocidade mais baixo.

A DECISÃO
Como esse novo limite fez 

parte da campanha da prefeita 
eleita, era de se esperar que a 
maioria dos cidadão aprovas-
sem. Segundo uma pesquisa de 
opinião, 59% dos parisienses 
apoiam o limite de 30 km/h. 

A principal critica é de 
quem mora em subúrbios e 
dependem do carro para ir 
trabalhar no centro de Paris. O 
limite mais baixo deixa o deslo-
camento mais demorado e pe-
dalar não é uma opção viável. 
Outra crítica vem da associação 
40 Millions d’Automobilistes, 
que argumenta dizendo que 
Paris já possui uma taxa baixa 
de acidentes, sendo a maioria 
envolvendo ciclistas.

A associação também argu-
menta que essa redução não 
irá reduzir a poluição sonora 
ou as emissões. A BBC também 
apontou outra associação que 
vem sendo contra as mudan-
ças, a SaccageParis. O nome 
significa “destruir Paris” em 
uma tradução livre, em alusão 
ao impacto visual negativo que 
as ciclovias causam nas ruas.

A prefeita Hidalgo não pa-
rece querer parar com seus 
projetos para deixar Paris 
mais verde. O objetivo final é 
ter uma cidade limpa para re-
ceber as Olimpíadas em 2024.

Reprodução

Paris limita velocidade de carros a 30 
km/h para reduzir acidentes e poluição
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
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 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,bce
rca 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, 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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-
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.

-------------------------------
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu que a 
divulgação de conversas no 
aplicativo WhatsApp, sem 
consentimento dos par-
ticipantes ou autorização 
judicial, é passível a inde-
nização caso configurado 
dano. A decisão, por unani-
midade, foi proferida pela 
Terceira Turma do STJ.

Segundo os ministros, ao 
enviar mensagens pelo apli-
cativo de conversa, o emis-
sor tem a expectativa de que 
ela não será lida por tercei-
ros, quanto menos divulga-
da ao público, seja através 
de rede social ou mídia.

“Assim, ao levar a conhe-

cimento público conversa 
privada, além da quebra 
da confidencialidade, esta-
rá configurada a violação à 
legítima expectativa, bem 
como à privacidade e à in-
timidade do emissor, sendo 
possível a responsabilização 
daquele que procedeu à di-
vulgação se configurado o 
dano”, diz trecho da decisão.

Com esse entendimen-
to, os ministros negaram 
um recurso especial para 
um homem que divulgou 
uma “print” (captura de 
tela) com conversas de 
um grupo no WhatsApp, 
sem autorização dos inte-
grantes, em 2015.

Série da Netflix foi inspi-
rada em um adolescen-
te alemão que construiu 

um império das drogas dentro 
de seu quarto na casa dos 
pais. Por meio de entrevistas 
com o criminoso, novo docu-
mentário conta a verdadeira 
história.Um adolescente que 
trafica drogas pela internet: 
assim se resume o enredo da 

premiada série alemã da Ne-
tflix Como vender drogas onli-
ne (rápido), cuja terceira tem-
porada entrou recentemente 
no catálogo da plataforma 
de streaming. A comédia foi 
inspirada em um traficante 
da vida real, o alemão Maxi-
milian Schmidt – e agora sua 
verdadeira história é contada 
também em documentário.

Recém-lançado pela Ne-
tflix, o filme Shiny_Flakes: 
Drogas online revela como, 
aos 18 anos, o jovem alemão 
construiu um verdadeiro im-
pério dos narcóticos dentro 
de seu próprio quarto, sem 
a família ter conhecimen-
to das atividades ilícitas. O 
nome do documentário é o 
mesmo do site em que ele 

fazia as vendas.
“No início, eu estava ner-

voso com isso”, diz Schmidt 
no documentário, lembran-
do que seu negócio era ile-
gal e que temia a possibili-
dade de a polícia aparecer 
em sua casa. Mas em pouco 
tempo ele não demonstra-
ria mais hesitação em estar 
cometendo um crime grave.

A história real por trás de 
“Como vender drogas online”

Compartilhar print de 
conversa de WhatsApp 
pode gerar indenização


