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O Tribunal de Justiça confirmou em decisão unânime a sentença que absolveu André de Camargo Aranha, acusado de estupro de vulnerável pela 
promotora de eventos Mariana Ferrer. O julgamento do recurso pedido pela defesa da vítima aconteceu ontem. Os três desembargadores que 
analisaram o pedido, Ana Lia Carneiro, Ariovaldo da Silva e Paulo Sartorato, votaram pela confirmação da sentença, alegando falta de provas. 
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A partir de novembro deste ano, todas escolas estaduais de Goiás 
poderão voltar ao formato 100% das aulas presenciais. A decisão foi 
liberada no decreto publicado na última sexta-feira, (24). O decreto 
também determina que cada unidade precisa atender às condições 
previstas. São elas: o uso máscaras, álcool em gel, distanciamento de 
1 metro entre alunos e de 2 metros entre professores e alunos.
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A taxa de informalidade 
permaneceu estável 
em Goiás no primeiro 

trimestre de 2021, quando 
comparada com o trimestre 
anterior. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a quantidade de 
trabalhadores dessa categoria 
foi estimada em 1,32 milhão 
de pessoas, o que representa-
va 41,7% da população ocupa-
da – enquanto o estimado no 
trimestre anterior foi de 1,27 
milhão de pessoas – 40,9% da 
população ocupada. Estado 
fica acima da taxa média na-
cional, que foi de 40,6% para o 
segundo trimestre deste ano.

A taxa considera as cate-
gorias de empregados no se-
tor privado sem carteira de 
trabalho assinada; domés-
ticas sem carteira assinada; 
empregadores sem registro 
no CNPJ; trabalhadores por 
conta própria, também sem 
CNPJ; e trabalhadores fami-
liares auxiliares.

No Brasil nos últimos seis 
anos, o ritmo na criação de 
empregos informais dobrou. 
De um total de 89 milhões 
de ocupados, 36,3 milhões 
são informais. Segundo o 
IBGE, eles representam 4 
em cada 10 ocupados. Ape-
sar do aumento de 27% nos 
anos de estudo na metade 
mais pobre do País, sua ren-
da caiu 26,2% em dez anos, 
segundo a FGV Social. Quase 

32 milhões de brasileiros tra-
balham menos do que gosta-
riam ou estão desocupados.

Segundo reportagem da 
Folha de S.Paulo, a ocupa-
ção avança mais em setores 
tipicamente informais e com 
remuneração mais baixa — 
como construção, agricul-
tura e serviços domésticos, 
além dos conta própria sem 
CNPJ. E quanto mais pobre o 
trabalhador, maior sua pre-
valência na informalidade.

De acordo com os dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra Domiciliar Contí-
nua (PNAD Contínua), a taxa 
de desocupação em Goiás 

foi de 12,4% no segundo tri-
mestre de 2021, indicando 
estabilidade em relação ao 
trimestre imediatamente an-
terior (13,5%) e em relação 
ao mesmo trimestre de 2020. 
Em números absolutos, o va-
lor representa 447 mil deso-
cupados no estado entre os 
meses de abril e junho.

A taxa estadual foi 1,7 
ponto percentual menor que 
a nacional (14,1%), com isso 
Goiás se posicionou como o 
oitavo estado com a menor 
taxa de desocupação do país. 
A pesquisa averiguou que 
Goiás possuía 3,61 milhões 
de pessoas na força de traba-

lho no trimestre em questão.
A força de trabalho é 

composta pelos ocupados 
(incluindo subocupados por 
insuficiência de horas) e deso-
cupados. Já a taxa de desocu-
pação é o percentual de pesso-
as desocupadas em relação às 
pessoas na força de trabalho 
durante o período analisado.

EMPREGO FORMAL
Em Goiás, o emprego for-

mal também registrou esta-
bilidade na comparação entre 
primeiro trimestre de 2021 e 
segundo trimestre de 2021. 
De acordo com o IBGE, o se-
tor privado registrou aumento 

de 23 mil trabalhadores com 
carteira assinada frente ao tri-
mestre de janeiro a março de 
2021, enquanto os trabalha-
dores domésticos com cartei-
ra assinada aumentaram em 1 
mil empregados.

Na mesma comparação, 
houve perda de 3 mil empre-
gadores com CNPJ e aumento 
7 mil empregados do setor 
público com carteira assinada. 
Já a categoria dos trabalha-
dores por conta própria com 
CNPJ teve redução de 9 mil 
trabalhadores. No total, cerca 
de 3,17 milhões de pessoas 
estavam ocupadas no período 
analisado pela pesquisa.

Reprodução

Essa semana os es-
tudantes de Goiânia e 
região Metropolitana 
começaram a utilizar 
a biometria facial para 
usar o Passe Livre Estu-
dantil. Segundo a Rede-
Mob Consórcio, objetivo 
do recurso é garantir o 
uso correto do titular 
beneficiado. A câmera 
captura a biometria fa-
cial sistema compara as 
fotos de quem utilizou 
o serviço com a foto ar-
mazenada no cadastro. 
Caso as fotos não coin-
cidam, o cartão é auto-
maticamente bloqueado.

“Ao detectar o uso 
indevido, o cartão é blo-
queado por 30 dias, de-
pois 60 dias e em segui-
da por 90 dias, podendo 
até chegar à extinção do 
benefício”, ressalta a ge-
rente da RedeMob, Flá-
via Tillmann.

CONFUSO
A medida não agradou 

a estudante Maria Eduar-
da, 17 anos, que relata ter 
sido barrada pelo motoris-
ta ao tentar usar o serviço.

“O motorista não quis 
deixa eu passar pois ele 
falou que não era eu. Tive 
que mostrar minha iden-
tidade. Só assim ele libe-
rou” contou a estudante.

Apesar disso, Flávia 
Tillmann disse que a câ-
mera que faz a captura é 
moderno e está prepara-
da para reconhecer os alu-
nos mesmo com máscara. 
E deve evitar o problema 
relatado pela aluna.

Mesmo assim, Maria 
Eduarda diz não confiar  
no sistema. “A foto da 
carteirinha fica achatada, 
estranha. Não vai dá para 
ser igual o rosto presen-
cialmente”, ressaltou ela.

IBGE: informais são 41,7% da 
população ocupada em Goiás

Em evento técnico do 
Ministério da Educação e 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), nesta quinta-feira 
(7/10), em Goiânia, a pre-
feitura da capital discutiu os 
avanços da educação muni-
cipal, a retomada de obras 
paralisadas em gestões an-
teriores e a implantação de 
uma escola modelo. 

Estiveram presentes o 
prefeito Rogério Cruz, o mi-
nistro Milton Ribeiro, e os 
secretários Wellington Bessa 
e Valéria Pettersen. O evento 
foi realizado na Associação 
dos Subtenentes e Sargentos 

do Estado de Goiás, no Setor 
Sul, e busca a modernização 
e a melhoria estrutural da 
Rede Municipal de Ensino.

Na ocasião, a comitiva 
de Brasília apresentou os 
novos projetos do Governo 
Federal para construção e 
reforma de escolas muni-

cipais e Centros Munici-
pais de Educação em todo 
o país. Entre as novidades 
anunciadas estão obras que 
terão como diferenciais a 
engenharia de reaproveita-
mento das águas das chu-
vas, a instalação de placas 
fotovoltaicas e a construção 

de quadras poliesportivas 
com medidas oficiais.

O ministro Milton Ribei-
ro também anunciou que o 
MEC estendeu o prazo para 
que as prefeituras entrem 
com os pedidos de pactua-
ção das obras paradas até o 
dia 31 de dezembro de 2021. 
“Em um ano e três meses 
concluímos mais de 1,6 mil 
obras paradas no Brasil e 
esses novos modelos de 
reforma e construção aqui 
hoje apresentados tem o 
objetivo de gerar novas 
construções e sanar esse 
déficit de obras interrompi-
das em todas as prefeituras 

de Goiás”, destacou.
Participante da mesa 

diretiva do evento, o pre-
feito Rogério Cruz colocou 
o município de Goiânia à 
disposição para receber 
uma das obras do novo 
modelo recém-anunciado. 
“Iremos separar uma área 
para receber uma nova es-
cola dentro de um projeto 
que será apresentado, em 
breve, ao MEC. Nosso obje-
tivo é revolucionar o ensino 
municipal e os meus se-
cretários Wellington Bessa 
e Valéria Pettersen estão 
trabalhando com empenho 
para isso”, declarou.

Prefeitura de Goiânia discute com o MEC avanços para Educação
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A partir de novembro 
deste ano, todas es-
colas estaduais de 

Goiás poderão voltar ao for-
mato 100% das aulas pre-
senciais. A decisão foi libe-
rada no decreto publicado 
na última sexta-feira, (24). 
O decreto também determi-
na que cada unidade precisa 
atender às condições pre-
vistas. São elas: o uso más-
caras, álcool em gel, distan-
ciamento de 1 metro entre 
alunos e de 2 metros entre 
professores e alunos.

A liberação do retorno 
100% presencial, se deu logo 
após a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc-GO), 
ver a importância do retorno 
dos alunos para as escolas 
para um melhor desempe-
nho, em razão da saída pró-
xima desses estudantes da 
rede de ensino e das provas 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), que acon-
tece em novembro.

SEGURANÇA
De acordo com a secreta-

ria, mesmo com a vacinação 
contra Covid-19 autorizada 
para adolescentes a partir de 

12 anos em Goiás, alguns pais 
ainda não se sentem seguros 
em permitir o retorno dos 
filhos aos colégios. Por isso, 
as escolas continuarão ofere-
cendo atividades remotas.

O retorno 100% das aulas 
presenciais em Goiás, não 

está sendo muito aprovado e 
vem causando preocupação 
nos profissionais da educação. 
Segundo a presidente dos Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação de Goiás (Sintego), 
Bia de Lima, o retorno pode 
trazer outro problema.

“Vemos que o retorno 
100% das aulas presenciais 
motiva-se principalmente 
pela preocupação do estado 
em ter uma boa avaliação nas 
provas do SAEGO e do Enem. 
Mas estão esquecendo que 
faltam profissionais na área. 

Nós estamos sobrecarrega-
dos, alguns estão adoecendo. 
Nssa principal preocupação é 
desenvolver aulas com exce-
lência”, comenta Bia.

A presidente ainda diz 
que por conta da pandemia, 
muitos profissionais tiveram 

seus contratos encerrados 
e hoje isso faz falta “O Sin-
tego está preocupado com 
o retorno das aulas 100% 
presenciais pela falta de 
profissionais, hoje a situ-
ação está muito difícil, já 
falta profissionais da limpe-
za, merenda e professores 
a ponto de quase parar as 
atividades normais das es-
colas, precisamos de profis-
sionais para atuar nas esco-
las”, conclui a presidente.

PROFESSORES
Em junho deste ano, o 

Governo do Estado de Goi-
ás, abriu uma seleção para 
Banco de Habilitados para a 
contratação de professores 
temporários, as inscrições 
se encerraram no dia 13 de 
julho e o resultado saiu na 
última quinta-feira (30).

De acordo com o edital, 
os candidatos aprovados se-
rão convocados para a con-
tratação, de acordo com a 
necessidade das Coordena-
ções Regionais de Educação 
da Seduc. Já está definido 
pela Seduc que as aulas pre-
senciais obrigatórias vão vol-
tar em janeiro de 2022.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria da Eco-
nomia, abre nesta sexta-feira 
(08), às 8h, o prazo para cre-
dores com dívidas a receber 
do Estado, inscritas em res-
tos a pagar entre os exercí-
cios financeiros de 2016 e 
2018, manifestarem interes-
se em negociar o crédito.

O chamamento público 
vale para valores superiores a 
R$ 100 mil e inferiores a R$ 1 
milhão. Os débitos serão qui-
tados em pagamento único, 

com desconto mínimo de 20%.
A empresa interessada 

em negociar seus créditos a 
receber do Estado deve en-
caminhar um formulário de 
Manifestação de Interesse 
até o dia 22 de outubro de 
2021, às 18h. O credor deve 
se manifestar conforme mo-
delo e outros documentos 
previstos no Edital de Cha-
mamento Público, publicado 
nesta quinta-feira (07), no 
Diário Oficial do Estado.

O levantamento da Secre-

taria da Economia prevê o 
montante de R$ 103,3 milhões 
em débitos passíveis de nego-
ciação. “São dívidas estrutu-
rais, herdadas do governo an-
terior. Nosso esforço é trazer 
mais equilíbrio financeiro e 
orçamentário de longo prazo 
ao Estado de Goiás, que, com 
isso, terá redução no seu pas-
sivo”, enfatizou a secretária da 
Economia, Cristiane Schmidt.

A data do pagamento será 
definida no Termo de Acordo e 
Adesão e aprovada pela Secre-

taria de Estado da Economia. 
“Com essas medidas de equilí-
brio financeiro e orçamentário 
será possível fazer investimen-
tos na vida dos 7,2 milhões de 
goianos”, assinalou Schmidt.

Confira os detalhes do 
edital e anexo no banner 
Chamamento Público – Res-
tos a Pagar, que se encon-
tra em destaque na página 
da Secretaria da Economia, 
ou por meio do link direto: 
www.economia.go.gov.br/
chamamentopublico.

Reprodução

Governo negocia dívidas de 2016 a 2018 com credores do Estado

Escolas de Goiás se preparam para o 
retorno das aulas 100% presenciais
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A revelação de que Pau-
lo Guedes mantém 
empresa em paraíso 

fiscal serviu para aumentar 
a pressão no governo sobre 
o ministro da Economia, que 
passa pelo seu momento de 
maior isolamento na Esplana-
da e no Palácio do Planalto.

Interlocutores do presi-
dente afirmam que Guedes, 
outrora superministro, não 
tem conseguido emplacar so-
luções para reverter o quadro 
de crise econômica, e, princi-
palmente, para a implemen-
tação do Auxílio Brasil, suces-
sor do Bolsa Família.

Assim, o fogo amigo con-
tra Guedes nos corredores 
do Planalto se intensificou 
nos últimos dias e auxiliares 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) devem usar o 
episódio da offshore para 
aumentar a fritura.

Na quarta-feira (6), em ou-
tra frente, a Câmara dos De-
putados aprovou a convoca-
ção do ministro para explicar 
perante o plenário a manu-
tenção de offshore. Quando 
uma autoridade é convocada, 
sua presença é obrigatória.

No Planalto, segundo 
interlocutores do presiden-
te, o titular da Economia 
enfrenta um “paredão” de 
ministros contra ele –a sua 

demissão, inclusive, já foi 
sugerida por alguns pares ao 
próprio Bolsonaro. Se antes 
críticas ao ministro ficavam 
mais restritas à articulação 
política, agora se alastram 
por outros ministérios.

Diante das dificuldades de 
aprovar medidas para pagar 
o Auxílio Brasil no Congresso 
em 2022, uma ala majoritária 
de auxiliares palacianos tem 
defendido furar o teto de gas-
tos -que limita o crescimento 
das despesas à inflação-, algo 

rejeitado por Guedes.
O auxílio emergencial 

acaba no dia 31 de outubro 
e ainda não há uma solução 
para aumentar o valor do 
pagamento no Auxílio Bra-
sil nem para manter todas 
as famílias beneficiárias do 
programa criado na pande-
mia da Covid-19.

A relação de Guedes está 
especialmente ruim com a ala 
política do governo, que cobra 
o ministro pelas dificuldades 
enfrentadas em matérias eco-

nômicas no Congresso.
Interlocutores palacianos 

afirmam que as notícias sobre 
os investimentos de Guedes 
no exterior criam um cons-
trangimento para o governo, 
principalmente em um mo-
mento de grave crise econô-
mica e de alta dos preços.

Por isso, dizem esses in-
terlocutores, houve pouco 
empenho do Planalto em 
sair em defesa do ministro 
diante das revelações.

Auxiliares de Guedes se 

queixaram desse abando-
no. Eles creditam o desgas-
te interno a pressões por 
mais recursos. Membros 
da equipe econômica di-
zem ainda que as pressões 
sobre o ministro devem au-
mentar por causa da proxi-
midade do ano eleitoral.

No entanto, assessores 
do ministro avaliam que as 
revelações da offshore não 
devem levar à saída de Gue-
des do governo. Dizem acre-
ditar ainda que ele seja visto 

como importante avalista 
junto ao mercado.

Há uma apuração pre-
liminar em andamento na 
Comissão de Ética Pública, 
após denúncia feita pelo de-
putado Ivan Valente (PSOL-
-SP). Como a Folha mostrou, 
conselheiros disseram re-
servadamente ter visto com 
preocupação o caso.

O texto prevê que “alte-
rações relevantes no patri-
mônio da autoridade pública 
deverão ser imediatamente 
comunicadas à CEP [Comis-
são de Ética Pública]”.

Offshore é um termo em 
inglês usado para definir 
empresa aberta em outros 
países, normalmente locais 
onde as regras tributárias 
são menos rígidas e não é 
necessário declarar o dono, 
bem como a origem e o 
destino do dinheiro

Não é ilegal ter uma 
offshore, desde que decla-
rada à Receita Federal, mas 
a falta de transparência des-
se tipo de empresa faz com 
que, frequentemente, elas 
sirvam para fins ilícitos, como 
ocultação de patrimônio.

O caso foi revelado por 
documentos da Pandora Pa-
pers, investigação promovida 
pelo Consórcio Internacional 
de Jornalistas Investigativos.

Divulgação

Crise da offshore amplia isolamento 
de Guedes, e Bolsonaro é pressionado

O Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJ-SC) con-
firmou em decisão unânime 
a sentença que absolveu 
André de Camargo Aranha, 
acusado de estupro de vul-
nerável pela promotora de 
eventos Mariana Ferrer. O 
julgamento do recurso pe-
dido pela defesa da vítima 
aconteceu nesta quinta (07), 
em Florianópolis.

Os três desembargadores 
que analisaram o pedido, 
Ana Lia Carneiro, Ariovaldo 
da Silva e Paulo Sartorato, 
votaram pela confirmação 
da sentença, alegando fal-
ta de provas. Aranha, que é 
empresário de jogadores de 
futebol, já havia sido absol-
vido em setembro de 2020, 
em decisão do juiz de 1ª ins-
tância Rudson Marcos.

A defesa de Ferrer ainda 
poderá recorrer da decisão 
em Brasília, no STJ (Supremo 
Tribunal de Justiça) e no STF 
(Supremo Tribunal Federal).

RELEMBRE O CASO
Mariana foi violentada se-

xualmente em 2018, quando 
participava de uma festa no 
Cafe de La Musique, em Flo-
rianópolis. Na época, Mariana 

era influencer e estava sendo 
paga para estar no evento.

Apesar de Mariana não 
apontar o nome do agres-
sor, uma vez que estava in-
consciente no momento do 
crime, a Polícia Civil chegou 
à identidade do auto. A inves-
tigação apontou para estupro 
de vulnerável. Além disso, 
laudos médicos afirmam que 
houve rompimento do hímen 

de Mariana, que era virgem 
quando tudo aconteceu.

Mariana Ferrer tornou 
público o crime em maio 
de 2019, com post em seu 
perfil no Instagram, a fim 
de pressionar a justiça. De 
acordo com equipe jurídica 
de Mariana, a decisão de 
expor o caso foi feita porque 
o inquérito estava parado e 
havia obstruções de provas.

“ESTUPRO CULPOSO”
Por essa justificativa, 

muitas pessoas utilizaram 
o termo “estupro culpo-
so” para representar a in-
coerência do julgamento. 
Estupro culposo, que seria 
estupro sem a intenção de 
estuprar, não é um crime 
real, apenas uma forma de 
mostrar a insatisfação com 
o resultado judicial.

Justiça confirma absolvição de acusado de estuprar Mariana Ferrer



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 per-
mis5200
-----------------------------
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 
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 
2.8 DIESEL COLINA 
COMF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
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

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-
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.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.
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 – 
(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 
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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Bill Ward, baterista ori-
ginal do Black Sabbath, 
está interessado em voltar 
para a banda. Em uma nova 
entrevista ao Metro UK (via 
Blabbermouth), Ward re-
velou estar “em contato” 
com seus ex-colegas de 
banda. Já se foram cinco 
anos desde a última turnê 
do grupo, que não contou 
com Bill — seu último dis-
co, 13 (2013), também não 
teve o baterista.

“Falei com o Ozzy [Os-
bourne] duas noites atrás. 
Muitas coisas aconteceram 
entre nós e há novos limi-

tes que tive que construir, 
mas não penso coisas ruins 
deles. Trabalhei com o Tony 
[Iommi] desde 1964, quando 
tínhamos 16 anos. Eles são 
meus irmãos e eu os amo.”

BILL WARD
Em 2011, quando o 

Black Sabbath anunciou 
sua reunião, Ward estava 
na formação, mas desistiu 
pouco depois alegando 
“problemas contratuais”. 
Seus ex-colegas, porém, ci-
taram problemas de saúde 
e a forma física de Bill como 
o motivo para sua saída.

Outubro é tempo de 
se preparar para o 
halloween com uma 

maratona de filmes de terror. 
E pelo segundo ano, o Prime 
Video será a casa da coletânea 
‘Welcome To The Blumhouse’, 
um double feature da produ-
tora mais badalada do mo-
mento, apresentando novos 
de thrillers de cineastas que 
estão começando – mas já 
prometem muito. Nesta sex-
ta-feira (1º), dois entraram no 
catálogo: ‘Black as Night’, que 
o intrépido Arthur Henrique 
comentou aqui, e ‘Bingo Hell’, 
o objeto dessa nossa análise.

Para podermos dar con-
ta dos lançamentos, eu e 
Arthur dividimos os filmes 
e pude escolher primeiro. As-
sim que li a sinopse de ‘Bingo 
Hell’, fiquei imediatamente in-
teressado: “uma cidadã idosa 
corajosa luta para proteger 
seu amado bairro de uma for-
ça maligna que tomou conta 
do salão de bingo local e está 
matando os residentes de ma-
neiras horríveis”.

Para um filme de horror 
de baixo orçamento, como é 
a proposta do ‘Welcome To 

The Blumhouse’, essa é uma 
premissa perfeita. Temos 
aqui uma heroína imprová-
vel, uma comunidade em pe-
rigo e uma presença maligna 
aterradora. E sendo uma pro-
dução da Blumhouse, pode-
mos esperar ainda liberdade 
criativa para os cineastas e o 
desejo legítimo de fazer algo 
diferente, usando técnicas 
narrativas que já são bem fa-
miliares aos fãs do gênero.

‘Bingo Hell’ é o filme de 
estreia da diretora canaden-

se-mexicana Gigi Saul Guer-
rero. Já reconhecida como 
uma promessa desde a we-
bsérie ‘La Quinceañera’ (do 
qual foi criadora e diretora), 
a cineasta conduziu até ago-
ra episódios das séries ‘The 
Purge’, também da Amazon, 
e ‘Into the Dark’, do Hulu. 
Em ‘Bingo Hell’, ela mistura 
comédia e horror, crítica so-
cial e sobrenatural.

Na trama, Lupita (Adria-
na Barraza) é uma senhora 
já na casa dos sessenta que 

lidera a comunidade de Oak 
Springs, no sul da Califórnia. 
Ao lado da sua melhor amiga 
Dolores (L. Scott Caldwell) 
ela já é uma espécie de hero-
ína local, uma vez que anos 
antes “limpou” o bairro de 
más influências e tornou um 
lugar mais agradável para 
todos os moradores. Mas o 
desafio agora é outro: várias 
casas estão sendo vendidas e 
hispters estão tomando con-
ta das ruas, com seus coques 
samurais e cafés aguados.

‘Bingo Hell’ mistura comédia e 
horror com heróis improváveis

Black Sabbath estaria 
“em contato” com Bill 
Ward para novo disco


