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Contribuintes de Apare-
cida de Goiânia estão 
com os nomes nega-

tivados e/ou respondendo 
a processos judiciais porque 
não pagaram o Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU). 
São aproximadamente 1.800 
processos que poderiam ser 
evitados caso a Prefeitura Mu-
nicipal de Aparecida de Goi-
ânia enviasse à Câmara um 
projeto de lei para dar anistia 
aos devedores e assim, nego-
ciar os débitos com um prazo 
maior, juros menores, como 
outros municípios fizeram du-
rante a pandemia.

Neste período, o gover-
no federal baixou uma sé-
rie de medidas para rever a 
cobrança de impostos, con-
tribuições e outros tributos. 
Houve até o adiamento da 
declaração do Imposto de 
Renda e o parcelamento de 
tributos pagos pelos empre-
gadores. A Caixa prorrogou 
os pagamentos das presta-
ções dos imóveis.  A Sane-
ago suspendeu a cobrança 
do consumo de água tra-
tada das famílias carentes. 
Em um acordo do Governo 
de Goiás a Enel não cortou 
o fornecimento de energia 
elétrica durante a pande-
mia.  Foi zerada a alíquota 
do IOF sobre operações de 

crédito e muitas prefeituras, 
como a de Anápolis, deram 
uma espécie de moratória 
para que as dívidas com o 
município fossem quitadas 
posteriormente, quando os 
efeitos do lookdown fossem 
revertidos. Foram soluções 
dos governos federal, esta-
duais e municipais neces-
sárias para atender a po-
pulação assolada pela crise 
financeira durante a pande-
mia de covid-19.

Neste período, o gover-
no federal baixou uma sé-
rie de medidas para rever 
a cobrança de impostos, 

contribuições e outros tribu-
tos. Houve até o adiamento 
da declaração do Imposto 
de Renda e o parcelamen-
to de tributos pagos pelos 
empregadores. Foi zerada a 
alíquota do IOF sobre ope-
rações de crédito e muitas 
prefeituras, como a de Aná-
polis, deram uma espécie de 
moratória para que as dívi-
das com o município fossem 
quitadas posteriormente, 
quando os efeitos do lookdo-
wn fossem revertidos. Foram 
soluções dos governos fede-
ral, estaduais e municipais 
necessárias para atender a 

população assolada pela cri-
se financeira durante a pan-
demia de covid-19.

Os moradores de Apareci-
da de Goiânia denunciaram 
ao Diário do Estado que a 
prefeitura resolveu apertar o 
cerco contra os devedores de 
IPTU. É o caso do processo ju-
dicial que corre na Vara da Fa-
zenda Pública Municipal, de 
execução, contra Evany Fer-
reira Gomes. O valor da causa 
é de R$ 151,77 referente ao 
IPTU. O processo corre na jus-
tiça, com custas. Outra ação 
judicial cobra R$ 182,25 de 
Maria de Jesus Galvão Medei-

ros. O processo também cor-
re com custas na Justiça. Isso 
significa que o contribuinte 
ainda será penalizado em 
pagar o trâmite processual à 
Justiça, além do imposto que 
por algum motivo financeiro 
grave não conseguiu pagar.

O empresário Ricardo de 
Jesus, de 36 anos, por exem-
plo, teve o nome registrado 
em dois cartórios, após dei-
xar de pagar o imposto de-
vido a uma crise financeira. 
“O meu nome não chegou a 
ir ao SPC e a Serasa, a prefei-
tura protestou o meu nome 
apenas nos cartórios. 

Na manhã desta quarta-
-feira, (02), o novo arcebispo 
metropolitano de Goiânia, 
Dom João Justino, lançou a 
Campanha da Fraternidade 
2022 da Igreja Católica no 
Brasil. A celebração de aber-
tura da campanha aconte-
ceu na Pontifícia Universida-
de Católica de Goiás (PUC) e 
contou com a presença do 
governador Ronaldo Caiado.

Para o ano de 2022 a Igre-
ja Católica escolheu o tema 

“Fraternidade e Educação” e 
o lema “Fala com sabedoria, 
ensina com amor”. Durante 
o evento Dom João Justino 
relembrou que o tema já 
foi usado na campanha de 
1982, 40 anos atrás. Além 
disso foi exibido um vídeo 
sobre a campanha, enfa-
tizando a importância da 
reflexão sobre a fraternida-
de e a educação, principal-
mente após dois anos de 
pandemia da Covid-19.

Na apresentação da Cam-
panha, o arcebispo também 

destacou a importância das 
ações envolvidas para for-
talecer a comunidade, bem 
como a própria Igreja.

“Apenas a Igreja no Brasil 
realiza a campanha da fra-
ternidade. Um dispositivo 
pastoral bonito que trouxe 
ao longo desses quase 60 
anos uma vitalidade para a 
igreja católica no Brasil, fato 
que muitas pastorais nasce-
ram a partir das proposições 
das campanhas da fraterni-
dade”, comentou.

Dom João Justino tam-

bém usou a oportunidade 
para para falar sobre o iní-
cio da Quaresma.

“É um período de refle-
xão, de conversão pela re-
visão de nossas práticas e 
posturas, para a prática da 
contrição e movimento do 
arrependimento dos peca-
dos cometidos”, declarou. O 
governador Ronaldo Caiado 
também discursou no even-
to e lamentou a qualidade 
da educação brasileira.

“Nós contratamos uma 
pesquisa para as escolas pú-

blicas que mostrou que no 
segundo ano do ensino fun-
damental 90% dos alunos 
são analfabetos”, afirmou o 
governador.

Ronaldo Caiado também 
aproveitou o momento para 
falar dos investimentos fei-
tos pela sua gestão, para 
garantir melhorias e evitar 
a evasão escolar. Dentre ou-
tros, o governador destacou 
a instalação de equipamen-
tos tecnológicos, reformas 
dos colégios e melhor forne-
cimento da alimentação.

Reprodução

Durante o mês de feve-
reiro, 18 tabacarias locali-
zadas em 10 setores foram 
notificadas pelo Programa 
de Defesa do Consumidor 
de Goiânia (Procon), após 
serem flagradas venden-
do, ilegalmente, cigarros 
eletrônicos. Ao todo, fo-
ram apreendidos 40 quilos 
de essência de Narguilé, 
20 litros de frascos de lí-
quido e 10 quilos de aces-
sórios para cigarros ele-
trônicos. Também foram 
encontrados 20 quilos de 
cigarros falsificados.

Segundo o Procon, os 
produtos foram encami-
nhados para o descarte cor-
reto, sem prejudicar o meio 
ambiente. Agora, os esta-
belecimentos terão 20 dias 
úteis para apresentar defe-
sa e poderão pagar multa 
que varia de R$ 700 a R$ 
10 milhões, a depender do 
porte da empresa, natureza 
da infração e reincidência.

De acordo com um le-
vantamento da Receita Fe-
deral e da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), o volume 
de apreensão de cargas de 
cigarros eletrônicos contra-
bandeados chegou a cres-
cer mais de 600%, em Goi-
ás. A porcentagem leva em 
consideração a soma dos 
dois anos anteriores. Para se 
ter ideia da escalada, o total 
recuperado somente em ja-
neiro de 2022 já ultrapassa 
aquele registrado durante 
os 12 meses de 2020.

A comercialização, im-
portação e propaganda de 
todos os tipos de dispositi-
vos eletrônicos para fumar 
são proibidas no Brasil por 
lei. Ainda de acordo com 
o órgão, a fiscalização em 
tabacarias vai continuar, e 
o consumidor poderá fazer 
denúncias por meio dos 
telefones (62) 3524-2942 e 
3524-2936, ou pelo aplica-
tivo Prefeitura 24h.
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A queda de uma rocha 
que matou dez pessoas em 
Capitólio (MG), no último dia 
8 de janeiro, acendeu alerta 
sobre a segurança das estru-
turas rochosas em áreas que 
recebem turistas. No Brasil, 
não é obrigatório que estes 
espaços tenham laudo geo-
lógico, tampouco é costume 
que eles sejam feitos. Agora, 
especialistas querem produ-
zir um modelo piloto na Cha-

pada dos Veadeiros, em Goi-
ás, que seja base para uma 
legislação específica do setor 
e que possa ser adaptado às 
diferentes regiões do Brasil.

“A ideia é fazer um piloto 
na Chapada para ver como 
vamos trabalhar risco em 
áreas turísticas. Faremos aná-
lise técnica e geológica, do 
uso turístico e do patrimônio 
geológico. Isso é para criar 
as normativas no Brasil, que 
sejam leis estaduais ou fede-
rais”, explica Joana Sánchez, 

professora e pesquisadora 
em Geologia na Universida-
de Federal de Goiás (UFG). 
A especialista faz estudos na 
Chapada dos Veadeiros há 
cinco anos.

“Enquanto professores, 
a gente não consegue fazer 
análise de todos os locais de 
risco do Brasil. Então, vamos 
criar a normativa para que 
as regiões possam contratar 
empresas ou universidades 
que façam o trabalho”, deta-
lha a professora da UFG.

Para que isso aconteça, a 
proposta é juntar o grupo de 
estudos formado pela UFG 
em parceria com a Universi-
dade Estadual de São Paulo 
(Unesp), a Federação Brasilei-
ra de Geólogos (Febrageo), o 
Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) – uma empresa pú-
blica, vinculada ao Ministé-
rio de Minas e Energia – e 
ainda a Agência Estadual de 
Turismo (Goiás Turismo), do 
governo de Goiás. As con-
versas, no entanto, ainda es-
tão no início e o projeto não 
está fechado. Também não 
há data exata para o início e 
orçamento definido.

ALÉM DA CHAPADA
No dia 10 de janeiro, o mi-

nistro do Turismo, Gilson Ma-
chado Neto, se reuniu com 
secretários de Turismo de 
vários estados brasileiros, en-
tre eles o de Goiás, Fabrício 
Amaral, que também é pre-
sidente do Fórum Nacional 
dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo (Forna-
tur). Na conversa, foram dis-
cutidas medidas que podem 
ser adotadas para evitar tra-
gédias como a de Capitólio.

O Governo de Goiás, está 
com inscrições abertas para 
o Programa Água Social, que 
garante desconto de 50% na 
fatura de água para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade, limitando o consumo 
mensal em até 20 m³. O des-
conto incide sobre o valor da 
tarifa de água, coleta, afasta-

mento e tratamento de esgo-
to e sobre a tarifa básica.

O programa representa 
uma ampliação da Tarifa Social 
já existente na Saneago. Até o 
momento, 21.422 usuários já 
são beneficiados. A partir das 
alterações nos parâmetros 
para receber o benefício, a ex-
pectativa é que esse número 
possa crescer para 128 mil, au-
mentando seis vezes a quanti-

dade de famílias atendidas.
Para aderir, o usuário pode 

entrar em contato com a Cen-
tral de Relacionamento da 
Saneago, através do número 
0800 645 0115, ou ir presen-
cialmente, mediante agen-
damento prévio. O candidato 
deve ter cadastro ativo no 
banco de dados do CadÚnico, 
do Governo Federal, na faixa 
de renda per capital de ex-

trema pobreza; e titularidade 
ativa na conta, sendo que ape-
nas será possível a inclusão de 
uma única conta por CPF.

Se a conta estiver no nome 
do beneficiário, bastam ser 
apresentado os documentos 
pessoais. Caso contrário, é ne-
cessário efetuar a alteração da 
titularidade, apresentando tam-
bém documento que comprove 
posse ou vínculo com o imóvel.

Reprodução

Reprodução

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
da Economia, lançou 
uma nova inovação tec-
nológica: a Nota Fiscal 
Fácil (NFF). O aplicativo 
vai permitir a emissão de 
documento através do 
celular para produtores 
rurais do Estado e Pes-
soa Física. Inicialmente, 
serão contemplados agri-
cultores da cadeia produ-
tiva de frutas, verduras 
e legumes de produção 
própria, nas operações 
de saídas internas, isen-
tas de impostos.

Cerca de 300 mil pro-
dutores rurais, cadastra-
dos como Pessoas Físi-
cas, já estão habilitados 
para utilizar o serviço na 
emissão de documen-
to fiscal nas transações 
internas, aumentando a 
conformidade e a regu-
laridade fiscal. A deman-
da é principalmente de 
agricultores familiares 
que vendem para o Pro-
grama Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae), 
do Governo Federal.

O ambiente fiscal 

para quem tem produ-
ção própria muitas vezes 
é complexo e exige cer-
tificação digital ou des-
locamento para emissão 
presencial. A nova ferra-
menta pretende resolver 
esse problema.

“Principalmente o 
agricultor familiar, nes-
se primeiro momento, 
poderá emitir seu do-
cumento fiscal direto 
pelo celular, de forma 
gratuita. É um grande 
ganho para Goiás, que 
tem na agricultura uma 
das bases de sua eco-
nomia”, frisa a secretá-
ria Cristiane Schmidt

Segundo o gerente 
de Informações Fiscais, 
Luciano Pessoa, essa é 
uma oportunidade para 
o agricultor familiar se 
profissionalizar.

“Os produtores ca-
dastrados na Secretaria 
da Economia foram au-
tomaticamente inseri-
dos no sistema do NFF, 
de forma que será intui-
tivo e sem burocracia. 
No momento em que ele 
vender o produto já po-
derá emitir a nota fiscal 
pelo celular”, frisou.
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O Brasil registrou 335 
novas mortes pela 
covid-19 nesta quar-

ta-feira (2/3) e superou a bar-
reira de 650 mil óbitos pela 
doença. A média semanal 
de vítimas, que elimina dis-
torções entre dias úteis e fim 
de semana, ficou em 509, em 
queda pelo 10º dia seguido. 

“Infelizmente nós temos 
vários estudos que mostram 
que no Brasil tivemos um 
número excessivo de mor-
tes. O porcentual de mortes 
evitáveis é algo que vem 
sendo calculado entre 40% e 
60% se tivéssemos tomado 
as decisões corretas”, explica 
Alexandre Naime Barbosa, 
vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Infectologia.

O professor de Infecto-
logia da Unesp afirma que 
era muito importante que ti-
vesse tido um discurso mais 
coordenado entre governo 
federal, estadual e prefeituras 
em relação às medidas de cir-
culação de pessoas, sobre o 
uso de máscaras e isolamen-
to social. “Essas medidas não 
farmacológicas deviam ter 
sido coordenadas de maneira 
uniforme e isso não aconte-

ceu. Isso levou à desconfian-
ça da população em relação à 
efetividade dessas medidas.”

“Outro ponto foi a ques-
tão dos imunizantes. Tivemos 
desde o começo, quando as 
vacinas começaram a ter re-

sultados divulgados, uma po-
litização desse debate que foi 
extremamente danosa. Muito 
antes de as vacinas chega-
rem, políticos questionaram a 
efetividade da vacina e gente 
do governo federal disse que 

não tinha pressa para com-
prar as vacinas. E isso real-
mente ocorreu. A vacinação 
começou em janeiro, e foi 
muito lenta, só engrenando 
tardiamente. E foi nesta épo-
ca que tivemos a variante 

Gama, que foi nosso grande 
problema, com cerca de 400 
mil óbitos concentrados”, 
continuou. Para Jesem Orella-
na, epidemiologista da Fiocruz/
Amazônia, pandemia e mortes 
são conceitos intimamente 
relacionados. “Especialmen-
te quando se trata de doença 
nova e de fácil alastramento, 
como é o caso da covid-19. No 
entanto, o número de mortos 
que um país alcança é resulta-
do das estratégias de enfrenta-
mento e mitigação adotadas. 
A marca de cerca de 650 mil 
mortes conhecidas no Brasil 
é tragicamente alta (segunda 
maior do planeta) e, na prática, 
é ao menos 15% maior, devido 
à subnotificação”, lamenta.

O especialista cita ainda 
os efeitos indiretos sobre a 
própria saúde pública como 
os casos de covid longa, os 
gastos em contexto de subfi-
nanciamento do SUS, o agra-
vamento de outras doenças 
pré-existentes (transtornos 
mentais, diabetes, pressão 
alta) ou até mesmo a redu-
ção da expectativa de vida 
da população. “Não é impos-
sível chegarmos a 700 mil ou 
mesmo 800 mil mortes co-

nhecidas por covid-19, pois 
se continuarmos colocando 
a agenda econômica acima da 
vida, seguiremos tendo mais 
e mais mortes evitáveis, sem 
qualquer benefício econômi-
co, tal como testemunhamos 
nestes dois anos de pandemia 
no Brasil, um duplo desastre, 
sanitário e econômico”, avisa.

A primeira morte por co-
vid-19 no Brasil ocorreu em 
12 de março de 2020. Desde 
então os números de conta-
minados e óbitos cresceram 
progressivamente e já dá 
para dizer que o momento 
atual é uma terceira onda. Em 
20 de junho de 2020, o País 
passou a barreira de 50 mil 
mortes e na ocasião sequer 
se imaginava que este núme-
ro seria multiplicado por 13. 
Nesta mesma época do ano 
passado, o País vinha em um 
aumento de mortes que fez 
passar de 300 mil óbitos em 
24 de março para 500 mil em 
19 de junho. Mas no final de 
2021 houve uma desacelera-
ção nas mortes, só que neste 
ano, com a variante Ômicron, 
as vítimas fatais por covid-19 
voltaram a crescer, ligando o 
alerta nas autoridades.

Divulgação

Em 2022, os contribuintes 
poderão receber a restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) por meio do Pix, segundo a 
Receita Federal. Para isso, a chave 
da conta precisa ser o CPF do con-
tribuinte titular da declaração.

Também será possível pagar 
o DARF do Imposto de Renda 
com Pix. O documento será 
emitido com QR Code, para fa-

cilitar o processo. Assim como 
na restituição, apenas Pix com 
chave CPF serão aceitos. Chaves 
aleatórias, do número de telefo-
ne ou e-mail não funcionarão.

O Programa Gerador da De-
claração (PGD) estará disponí-
vel para download a partir das 
8h do dia 7 de março, no site da 
Receita ou ainda no aplicativo 
Meu Imposto de Renda ou ain-
da na plataforma do Centro Vir-
tual de Atendimento (e-CAC). 

O prazo para declarar o impos-
to é até 29 de abril, às 23h59. 
O contribuinte que apresentar 
declaração depois desta data 
será multado por atraso. A Re-
ceita espera 34,1 milhões de 
declarações em 2022.

DECLARAÇÃO
Outra novidade deste ano é 

que a declaração pré-preenchida 
poderá ser usada por todos os 
contribuintes que tenham conta 

no nível Ouro ou Prata no por-
tal Gov.br. Ela estará disponível 
a partir do dia 15 de março, nos 
sites e aplicativo citados acima.

O documento reúne infor-
mações sobre rendimentos, 
deduções, bens e direitos e dí-
vidas e ônus reais e que são ali-
mentadas diretamente no PGD 
IRPF 2022, sem a necessidade 
de digitação. O contribuinte 
precisa revisar os dados e cor-
rigir o que for necessário.

Brasil ultrapassa 650 mil mortes por covid-19Brasil ultrapassa 650 mil mortes por covid-19
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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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
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 Assembleia-Geral da 
ONU aprovou nesta 
quarta-feira (2) uma 

resolução condenando a inva-
são da Ucrânia pela Rússia, por 
141 votos a favor, 5 contra e 35 
abstenções. A resolução foi 
proposta conjuntamente por 
95 dos 193 países do colegia-
do. O Brasil não se juntou ao 
grupo dos proponentes, mas 
votou a favor da proposta.

O documento condena a 
invasão da Ucrânia pela Rússia, 
reafirma que nenhuma aqui-
sição de território por ameaça 
ou uso da força deve ser reco-
nhecida como legal e expressa 
grave preocupação com os re-
latos de ataques a civis.

A resolução também re-
afirma a independência da 
Ucrânia e sua integridade 
territorial, deplora nos ter-
mos mais fortes a agressão 
da Rússia contra o país vi-
zinho e demanda que Mos-
cou retire suas forças da 
Ucrânia imediatamente. E 
deplora o envolvimento de 
Belarus no conflito.

A Assembleia-Geral, no 
entanto, não pode aplicar 
medidas, como sanções 
ou envio de missões de 
paz. Só o Conselho de Se-

gurança tem autoridade 
para tal. Essa instância das 
Nações Unidas é formada 
por 15 países, cinco dos 
quais com assentos per-
manentes e com poder 
de veto e outros dez em 
vagas rotativas -o Brasil 
atualmente ocupa uma 
posição temporária. Como 
a Rússia é membro fixo do 
órgão, pode barrar medi-
das contra si mesma.

Assim, a resolução tem 
como principal função dei-
xar claro como os demais 
países veem as ações da Rús-
sia e mostrar seu isolamento 
internacional, bem maior do 
que em casos anteriores.

Em 2014, a Assembleia-
-Geral também aprovou uma 
resolução condenando a ane-
xação da Crimeia, até então 
parte da Ucrânia, pela Rús-
sia. Naquele ano, 100 países 

apoiaram a medida, 11 foram 
contra e 58 se abstiveram.

A resolução atual foi apro-
vada em uma reunião emer-
gencial da Assembleia-Geral, 
a 11ª convocada desde a cria-
ção da ONU, em 1945. O en-
contro começou na segunda 
(28) e teve discursos de mais 
de 120 representantes.

Em um último apelo 
antes da votação, Sergei 
Kislitsia, representante da 

Ucrânia na ONU, voltou a 
comparar as ações da Rússia 
com as da Alemanha nazista. 
“Eles [soldados russos] vie-
ram resolver o que chamam 
de ‘problema ucraniano’. Há 
mais de 80 anos, outro dita-
dor tentou resolver de forma 
final o ‘problema’ de outro 
povo. Ele falou quando o 
mundo respondeu de forma 
unida”, disse Kislitsia.

Ao pedir voto contra a 

resolução, o representante 
russo disse que a maioria 
dos países sofrem pressão 
de potências do Ocidente 
para se posicionar contra a 
Rússia, e voltou a acusar o 
governo ucraniano de usar 
civis como escudo e de per-
seguir a própria população.

“Votar contra a resolução 
é votar por uma Ucrânia livre 
do radicalismo e do neona-
zismo”, disse o embaixador 
russo Vasili Nebenzia.

Em discurso na segunda 
(28), o representante do Bra-
sil na ONU, Ronaldo Costa 
Filho, condenou a invasão e 
criticou o envio de mais ar-
mas para a Ucrânia. “Nos úl-
timos anos, temos visto uma 
deterioração progressiva da 
situação de segurança e do 
balanço de poder na Europa 
Oriental. O enfraquecimento 
dos Acordos de Minsk por 
todas as partes e o des-
crédito das preocupações 
com a segurança vocaliza-
das pela Rússia prepararam 
o terreno para a crise que 
estamos vendo. Deixe-me 
ser claro, no entanto: esta 
situação não justifica o uso 
da força contra o território 
de um Estado membro.”

Reprodução
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Reprodução

O cantor sertanejo Leo-
nardo venceu na Justiça um 
processo por danos morais 
movido contra ele, pelo com-
positor Mario Soares, autor 
do hit “Pense em Mim” da du-
pla com o irmão Leandro.

Mario Soares afirmou que 
a dupla sertaneja Leandro 
e Leonardo gravaram a mú-
sica sem sua autorização 
prévia, em 1990. Segundo o 
compositor ele nunca rece-
beu a remuneração devida 
pelos diretos autorais. 

Na decisão considerou 
que Leonardo, na condição 
de intérprete, não pode ser 
responsabilizado pelo paga-
mento dos direitos autorais. O 

juiz afirmou que Leonardo faz 
parte legitima do processo.

Na justiça o compositor de-
clarou que a dupla conheceu 
a música quando ela foi apre-
sentada durante um show de 
calouros, Mario acrescentou 
que somente após a dupla 
sertaneja ter gravado a mú-
sica no álbum “Leandro e 
Leonardo Vol. 4”, que eles o 
procuraram para obter o con-
sentimento, o que não teria 
sido feito de maneira formal.

Leonardo afirmou no 
processo ser apenas o intér-
prete da composição e que 
as autorizações para a gra-
vação da música foram ob-
tidas pela gravadora e pela 
editora que cuidavam da 
dupla sertaneja na época.

Ao longo dos anos, o 
Batman se tornou um 
dos heróis mais que-

ridos da memória popular 
pelas várias adaptações que 
recebeu na arte. Como um 
personagem tão complexo e 
simbólico, o vigilante ganhou 
releituras que não só mar-
caram a história do cinema, 
como também estabeleceram 
patamares muito altos para 
qualquer diretor que ousasse 
reimaginá-lo novamente.

Porém, acredite quan-
do dizemos: o Batman de 
Matt Reeves é a sua versão 
mais profunda e digna já 
feita. “The Batman” não se 
propõe a refazer o caminho 
que Christopher Nolan, Tim 

Burton e tantos outros cine-
astas já trilharam, mas sim 
explorar um universo que ja-
mais havia sido tão bem re-
tratado, com uma atmosfera 
própria e muito próxima da 
realidade em que vivemos.

O filme não se dedica a 
contar a história de origem 
tão conhecida pelo público, 
tampouco busca repetir as 
tramas que o personagem 
já viveu. Trata-se de um sus-
pense imersivo nos confins 
de Gotham que nos apre-
senta ao lado mais sombrio 
do Homem-Morcego, sob a 
atuação brilhante de Robert 
Pattinson e os cuidados per-
feccionistas de uma produ-
ção que beira o impecável.

“The Batman” apresenta a “The Batman” apresenta a 
versão mais sombria do herói versão mais sombria do herói 

Leonardo vence processo Leonardo vence processo 
movido por compositor movido por compositor 
do hit “Pense em Mim”do hit “Pense em Mim”
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