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Aparecida de Goiânia dá início a vacinação contra Covid-19 a partir dos 18 anos ou mais. O público-alvo pode procurar um dos oito postos 
de vacinação para receber a primeira dose dos imunizantes portando documentos pessoas, comprovante de endereço e cartão SUS. 

DIÁRIO DO ESTADO
Aparecida de Goiânia amplia vacinação 
contra a Covid-19 para 18 anos ou mais 

Bairros de Goiânia 
recebem serviços 
de manutenção 
e limpeza  p2 p4

Bolsonaro convoca apoiadores para 
manifestação a favor do golpe militar
O presidente Jair Bolsonaro usou a lista de transmissão do Whatsapp na 
para transmitir uma mensagem onde diz a necessidade de um ”contragol-
pe” e convoca apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro. 

p2

Centro de conflitos políticos nos últimos dias, a capital do Afeganistão, 
Cabul, foi invadida pelo grupo terrorista Talibã neste domingo (15/8). Eles 
invadiram o palácio presidencial na cidade, após o chefe do Executivo, 
Mohammad Ashraf Gahani, deixar o país. O grupo chegou aos arredores de 
Cabul no início deste domingo e reivindica a rendição pacífica do governo.

Entenda o que é o Talibã, 
grupo extremista que invadiu 
a capital do Afeganistão  p7

p8
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Iris Rezende 
recebe alta 
de UTI e é 
transfe-
rido para 
quarto

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   

Tiragem: Atende a Lei Estadual nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás
CNPJ: 24.946.442/0001-93

Com a chegada de uma 
nova remessa de doses 
de vacina, Aparecida de 

Goiânia dá início nesta terça-
-feira (17) a vacinação contra 
Covid-19 a partir dos 18 anos 
ou mais. O público-alvo pode 
procurar um dos oito postos de 
vacinação da cidade para rece-
ber a primeira dose dos imuni-
zantes portando documentos 
pessoas, comprovante de en-
dereço e cartão SUS de Apare-
cida. Entre os postos, dois são 
drive-thrus localizados na Cida-
de Administrativa e Centro de 
Especialidades. Além de cinco 
Unidades Básicas de Saúde e 
Central de Imunização.

Os drive-thrus da Cidade 
Administrativa e do Centro de 
Especialidade funcionam das 
8 às 18h e não é necessário 
o agendamento. Já postos de 
Unidade de Saúde (UBS´s) dos 
setores Andrade Reis, Jardim 
Olímpico, Bairro Cardoso, Jar-
dim Florença e Veiga Jardim 
ou na Central Municipal de 
Imunização tem funcionamen-
to das 8h às 18h e é necessário 
o agendamento prévio através 
do aplicativo ”Saúde Apare-
cida’. O agendamento será li-
berado na final da tarde desta 
segunda-feira (16).

“Sempre que chegam 
novas doses na cidade o es-
toque é revisado e com pla-

nejamento e organização, 
ampliamos a faixa etária. A 
ampliação tem como obje-
tivo promover o acesso de 
toda população adulta, que 
é a preconizada pelo Ministé-
rio da Saúde até o momento, 
à vacina contra a Covid, di-
minuindo assim a contami-
nação e o agravamento dos 
casos na cidade”, sublinhou a 
Coordenadora de Imunização 
da SMS, Renata Cordeiro.

Segunda dose
A segunda dose segue 

sem interrupção, aplicando 

a vacina na data prevista pelo 
cartão de vacinação. Quem já 
está com o prazo adequado 
deve procurar o drive-thru do 
Aparecida Shopping, das 8 às 
18h, ou as UBS´s dos setores  
Andrade Reis, Bairro Cardo-
so, Jardim Olímpico, Jardim 
Florença e Veiga Jardim, das 
8 às 16 horas.

Para a dose de reforço, 
não é necessário o agen-
damento. Basta apresentar 
documento de idade, CPF e 
cartão de vacinação. A se-
gunda dose do Coronavac 
aconteceu especialmente 

no drive do Aparecida Sho-
pping e na Central Munici-
pal de Imunização.

Super Quarta
Para facilitar o acesso a 

vacinação, a prefeitura rea-
liza nesta quarta-feira (18) a 
Super Quarta de Vacinação 
Contra Covid-19. Serão libe-
radas mais de 2 mil vagas no 
aplicativo Saúde Aparecida 
para 21 postos de vacinação 
na cidade, sendo 20 UBS´s e 
a Central de Imunização. As 
vagas serão liberadas na ma-
nhã de terça-feira.

A proposta da Prefeitura 
é ampliar os postos semanal-
mente, às quartas, de acordo 
com o estoque de imunizan-
tes da cidade. Nesses dias, as 
salas de vacinação das UBS’s 
funcionam exclusivamente 
para a Campanha contra a 
Covid. “Esta será a terceira 
edição da super quarta, que 
foi criada justamente para 
facilitar o acesso à vacina, 
descentralizando os postos e 
chegando mais perto da po-
pulação alvo da campanha”, 
comentou a coordenadora 
de Imunização da SMS.

Reprodução

O ex-prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende, recebeu 
alta da Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) no fim 
da manhã desta segunda-
-feira (16/8). Ele agora se-
gue em recuperação em 
um quarto do Instituto de 
Neurologia de Goiânia.

Segundo o último bo-
letim médico, o estado 
dele evoluiu de grave para 
regular, no entanto, ainda 
não há previsão de alta. 
Iris Rezende já apresenta 
melhoras no nível de cons-
ciência e reconhece a famí-
lia. Além disso, também há 
evolução no quatro motor, 
pois tem respondido bem 
aos exercícios de fisiotera-
pia e já se senta na cama.

No último dia 6 de 
agosto, Iris Rezende 
(MDB), foi internado no 
Hospital Neurológico de 
Goiânia, após sentir fortes 
dores de cabeça. Ele estava 
em seu escritório quando 
se sentiu mal e pediu para 
ser levado ao hospital. 
Após passar por exames, 
foi descoberto um caso de 
Acidente Vascular Cerebral 
Hemorrágico (AVCH).

Iris precisou passar por 
um procedimento cirúrgi-
co para drenar o sangue 
na cabeça. Segundo o neu-
rologista responsável pela 
cirurgia, o AVCH atingiu a 
parte direita do cérebro e, 
provavelmente, não deve 
comprometer funções im-
portantes do ex-prefeito. 
Ele ainda informou que o 
problema maior foi que 
Iris estava fazendo o uso 
de um anticoagulante.

Após cinco dias interna-
do, o estado de saúde de 
Iris evoluiu de ‘crítico’ para 
‘grave’ e houve melhora no 
nível de consciência. Ele 
foi extubado e começou a 
respirar espontaneamen-
te. Na ocasião, Ana Paula, 
filha de Iris, informou que 
ele já estava reconhecen-
do a família. “Ele não está 
100% sem a sedação, as 
vezes está um pouco con-
fuso, mas já reconheceu 
os familiares. Ele também 
pediu para ir embora e 
pediu água, é um bom si-
nal para nós”, disse.

Aparecida de Goiânia amplia vacinação 
contra Covid-19 para 18 anos ou mais 

A Prefeitura de Goiânia 
realiza ações de manuten-
ção e limpeza em diversos 
pontos da capital. A Co-
murg promove reparos em 
academia ao ar livre na 
Praça da Avenida T-23, no 
Setor Bueno, e parquinhos 
situados na Praça Universi-
tária e na Rua 56, no Jardim 
Goiás. As praças George 
Washington, no Jardim 
Novo Mundo, e Praça Lídia 
Monteiro, recebem manu-
tenção de canteiros, poda 
de grama e ornamental, 
rastelação e limpeza geral.

A Comurg também faz a 
roçagem e limpeza nas re-
giões compreendidas pelos 
córregos Palmital e Serrinha. 
Pneus, eletrodomésticos, 

móveis, plásticos e materiais 
de construção estão entre 
os itens retirados dos leitos 
dos mananciais. A Compa-
nhia lembra que o descarte 
nessas áreas traz danos irre-
paráveis ao meio-ambiente 
e piora os alagamentos em 
tempos chuvosos.

Já o Programa Goiânia 
Coleta Seletiva, que recolhe 
resíduos sólidos recicláveis, 
conta agora com quatro uni-
dades de ecopontos, a fim de 
receber materiais como óleo 
de cozinha usado, móveis 
e eletrodomésticos, pneus, 
resíduos de construção civil, 

entulhos e galhadas.
A quarta unidade foi en-

tregue nesta segunda-feira 
(16/8) pela prefeita no setor 
Residencial Campos Doura-
dos. Outras três unidades 
estão presentes no Jardim 
Guanabara II, na Rua GB-5; 
no Setor Faiçalville, na Aveni-

da Nadra Bufaiçal; e no Setor 
São José, na Rua Frei Naza-
reno Confaloni. Em média, 
são coletadas cerca de 40 
toneladas diárias de mate-
rial reciclável nesses locais. 
Os materiais são distribuídos 
para 14 cooperativas de ca-
tadores cadastradas junto à 
Prefeitura de Goiânia.

 Para o Presidente da 
Comurg, Alex Gama, a ini-
ciativa confirma o compro-
misso da gestão do prefeito 
Rogério Cruz em manter a 
cidade limpa e promover 
a conscientização dos mo-
radores. “Fazer o descarte 
correto dos resíduos é um 
ato de amor, responsabili-
dade e respeito com a nos-
sa cidade”, salienta.  

Bairros de Goiânia recebem serviços de manutenção e limpeza
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O Procon Goiás realiza, 
nesta segunda-feira 
(16), operação de 

fiscalização nos postos de 
combustíveis de Goiânia para 
apurar o repasse de um novo 
reajuste, o nono neste ano, 
no preço do litro da gasolina 
comum para o consumidor. 
Na última semana, a Petro-
bras elevou o preço do litro 
do combustível de R$ 2,69 
para R$ 2,78 nas refinarias.

O índice acumulado no 
ano já chega a 51%. Levanta-
mento realizado pela Agência 
Nacional de Petróleo mostrou 
que a capital é a segunda no 
ranking nacional que comer-
cializa o combustível mais 
caro para o consumidor. Nas 
bombas, o litro do combusível 
é encontrado a R$ 6,79.

Segundo o superinten-
dente do Procon Goiás, Alex 
Vaz, o trabalho in loco será 
intensificado nos postos de 
combustíveis para verificar 
um eventual abuso na mar-
gem de lucro praticada por 
esses estabelecimentos.

“Seremos rigorosos nesta 
fiscalização para verificar a 
margem aplicada do repasse 
ao consumidor e se existe al-
gum abuso. Caso seja consta-
tada alguma irregularidade, 
o responsável será punido 
exemplarmente. Não pode-
mos tolerar que o consumi-
dor seja mais penalizado do 
que já vem sendo neste cená-
rio de pandemia”, afirma.

Após análise da documen-
tação solicitada (notas fiscais 
de compra e venda dos com-
bustíveis), os postos que pra-
ticarem lucro abusivo serão 
multados. O valor das multas 
pode chegar a R$ 10,2 milhões.

Denúncia
O superintendente in-

forma que os consumido-
res podem fazer denúncias, 
seja de suspeita de aumento 
abusivo ou problemas com 
a qualidade do combustível, 
pelo telefone 151 (Goiânia), 
(62) 3201-7124 (interior) 
ou ainda pela internet, por 
meio do Procon Web.

O governador Ronaldo 
Caiado sancionou a Lei nº 
21.071, que cria o Programa 
em Regime de Colaboração 
pela Criança Alfabetizada, o 
AlfaMais Goiás. A iniciativa 
inclui pagamento de bolsas 
para profissionais partici-
pantes, com valores entre R$ 
600 e R$ 2 mil. Também já 
está em vigor a Lei de Incen-
tivo à Alfabetização (Leia) 
– Lei nº 21.073, que estabe-
lece premiações para esco-
las públicas de acordo com 
avanços na alfabetização.

Desenvolvido pelo Gover-
no do Estado, por meio da Se-

cretaria de Estado da Educa-
ção (Seduc), o AlfaMais Goiás 
visa à redução dos índices de 
alfabetização incompleta e 
letramento insuficiente en-
tre as crianças matriculadas 
nas redes públicas de ensino. 
Também objetiva assegurar 
a alfabetização completa nos 
anos iniciais da Educação Bá-
sica. Cerca de 200 mil estu-
dantes e 8 mil profissionais da 
Educação nos 246 municípios 
goianos devem ser impacta-
dos. A intenção é que a inicia-
tiva seja adotada a partir do 
início do ano letivo de 2022.

Para que isso seja possí-

vel, Estado e municípios tra-
balharão juntos na execução 
de ações voltadas a profes-
sores e estudantes da Educa-
ção Infantil e 1º, 2º e 5º anos 

do Ensino Fundamental. Ao 
Governo de Goiás caberá a 
disponibilização de recursos 
técnicos e financeiros para a 
execução do programa. Pre-

feituras serão responsáveis 
pela adesão e pela imple-
mentação das iniciativas.

Além de materiais didáti-
cos para professores e estu-
dantes e do acompanhamen-
to pedagógico às unidades 
de ensino participantes, o 
Estado disponibilizará o pa-
gamento de bolsas para pro-
fissionais que farão parte das 
equipes estadual, regional e 
municipal do programa. Cada 
bolsista receberá remunera-
ção entre R$ 600 e R$ 2000, 
de acordo com a categoria e 
com a função que ocupa.

Outra novidade do pro-

grama é a instituição do ICMS 
Educacional, que propõe a 
inclusão de indicadores de 
qualidade do ensino, como o 
fluxo escolar e os resultados 
obtidos em avaliações de de-
sempenho, no cálculo da dis-
tribuição da cota-parte muni-
cipal do referido imposto. Os 
indicadores serão calculados 
a partir dos resultados do Ín-
dice de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de Goiás 
na Alfabetização (Idego-Alfa) 
e do Sistema de Avaliação 
Educacional do Estado de 
Goiás (Saego), que serão im-
plementados anualmente.

Reprodução

Caiado sanciona lei para assegurar alfabetização completa da rede pública

Procon Goiás apura o novo aumento do
preço da gasolina nas bombas de Goiânia
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O presidente Jair Bol-
sonaro usou a lista 
de transmissão do 

Whatsapp na tarde do últi-
mo sábado (14) para trans-
mitir uma mensagem onde 
diz a necessidade de um 
”contragolpe” e convoca 
apoiadores para se manifes-
tarem no dia 7 de setembro. 
Segundo o presidente, o ob-
jetivo seria uma forma de 
mostrar que ele e as Forças 
Armadas têm o apoio para 
um ”golpe militar”.

De acordo com Guilher-
me Amado, do Metrópoles, 
a mensagem foi enviada 
pelo número pessoal do pre-
sidente para diferentes con-
tatos e incluindo integrantes 
do governo e amigos. Como 
não há selo de ”Encaminha-
da” como é feito pelo apli-
cativo, não é possível saber 
se o presidente escreveu ou 
se copiou de alguma fonte e 
colou na lista de transmissão 
antes de enviá-las.

O texto é inscrito em tercei-
ra pessoa e se dirige a outras 
pessoas de direita, pedindo 
para que elas leiam o texto 
para não criticarem Bolsonaro 
por não radicalizar o suficiente.

“Atenção direitista sem 
noção, você mesmo que está 
falando merdas (sic) como 
‘Vamos tomar o poder já 
que ninguém faz nada’, ‘Bol-
sonaro tá muito devagar’ ou 
‘FFAA não fazem nada’. Faça 
o favor de ler com atenção o 
abaixo escrito, compreender 
as coisas como realmente 
são e assim passar a nos aju-
dar e não atrapalhar, come-
ça o texto, que apresenta na 

sequência uma série desses 
comentários.”

“Hoje, fazer um contra-
golpe é muito mais difícil 
e delicado do que naquela 
época, além do grave apa-
relhamento acima relatado, 
temos uma constituição 
comunista que tirou em 
grande parte os poderes do 
Presidente da República e 
foi por estes motivos que 
o Presidente Bolsonaro, no 

início de agosto, em vídeo 
gravado, pediu para que o 
povo brasileiro fosse mais 
uma vez às ruas, na Avenida 
Paulista, no dia sete de se-
tembro, dar o último aviso, 
mas, desta vez, ele reforçou 
que o “contingente” deveria 
ser absurdamente gigante, 
ou seja, o tamanho desta 
manifestação deverá ser o 
maior já visto na história do 
país, a ponto de comprovar 

e apoiar, inclusive interna-
cionalmente, para que dê a 
ele e às FFAA, para que, em 
caso de um bastante provável 
e necessário contragolpe que 
terão que implementar em 
breve, diante do grave avan-
ço do golpe já em curso há 
tempos e que agora avança 
de forma muito mais agressi-
va, perpetrado pelo Poder Ju-
diciário, esquerda e todo um 
aparato, inclusive internacio-

nal, de interesses escusos”.
Em outro trecho da men-

sagem, Bolsonaro diz que a 
manifestação de 7 de setem-
bro, que vem sendo organi-
zada por apoiadores ”auto-
riza o nosso presidente Jair 
Bolsonaro juntamente com 
as nossas honrosas FFAA” 
a tomarem “as decisões 
cabíveis para que o Estado 
democrático de direito seja 
reestabelecido, o equilíbrio 
entre os poderes salvaguar-
dado, o cumprimento da 
Constituição seja imperativo, 
o respeito à soberania nacio-
nal e do povo brasileiro sejam 
priorizados, a transparência 
das eleições seja cumprida e 
o resgate do STF hoje seques-
trado por apátridas ocorra”.

Em outro trecho é ressalta-
do uma alegada aliança entre 
o presidente e as Forças Ar-
madas. “As FFAA (Forças Ar-
madas) e o presidente Bolso-
naro vêm tentando de todas 
as formas evitar uma ruptura 
institucional, pois sabem o 
grande problema que inicial-
mente poderá representar a 
todos nós, isso se chama cau-
tela e estratégia, visando um 
bem maior e comum à nação”.

Divulgação

Presidente Jair Bolsonaro convoca apoiadores 
para manifestação a favor do golpe militar

Estudo inédito da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação 
e Simplificação (SMDEIS) con-
firmou que a pandemia da 
Covid-19 piorou o cenário, já 
desfavorável, para mulheres 
negras que buscam emprego 
no município. A taxa de parti-
cipação das mulheres negras 
no mercado de trabalho caiu 
nove pontos percentuais (pp) 
no primeiro trimestre do ano 
em comparação a igual perío-
do do ano passado, passando 
de 56% para 47%.

É a maior variação na taxa 
de participação entre os gru-
pos analisados. Mulheres 
brancas tiveram queda de 
5,9 pp, a mesma de homens 
negros, mas ocupam um pa-
tamar maior (68,9%). Em re-
lação aos homens brancos, a 
queda da taxa de participa-
ção no mercado foi de 4,3 pp, 
chegando a 64,5%. Embora 
representem 22,5% da popu-
lação em idade ativa (acima 
de 14 anos), as mulheres ne-
gras ocupavam apenas 18% 
dos postos de trabalho com 

carteira assinada no primeiro 
trimestre de 2021.

A publicação visa inves-
tigar as desigualdades por 
gênero e raça no merca-
do de trabalho na capital 
fluminense, fornecendo 
dados para subsidiar o de-
senvolvimento de políticas 
públicas de qualidade pela 
prefeitura que possam so-
lucionar essa questão.

Desenvolvimento
O subsecretário da SM-

DEIS, Marcel Balassiano, disse 

que o planejamento estra-
tégico da prefeitura contém 
93 metas e 200 programas 
para os quatro anos da ges-
tão Eduardo Paes, até 2024. 
“Dentro desses programas, 
têm metas para atacar esses 
problemas e melhorar a parti-
cipação das mulheres negras 
no mercado de trabalho.”

Segundo ele, trata-se de 
um problema estrutural que 
se agravou com a pandemia, 
porque as pessoas mais vulne-
ráveis foram as que mais sofre-
ram, em especial os trabalha-

dores informais. “E a taxa de 
informalidade entre as mulhe-
res negras é maior do que en-
tre as mulheres brancas.” Lem-
brou também que os informais 
não têm direitos trabalhistas.

O subsecretário disse que, 
nas atividades com mais alta 
remuneração e maior esco-
laridade, as negras detêm 
percentual de 10% a 15%. No 
quesito escolaridade, enquan-
to 44,6% das mulheres bran-
cas possuem superior com-
pleto, isso só acontece com 
21,3% das mulheres negras.

Olhando mais para a fren-
te, Marcel Balassiano indicou 
que a SMDEIS tem diversos 
projetos, alguns específicos 
para atacar esse problema. 
Um deles é o Crédito Carioca, 
lançado em março deste ano, 
para ajudar micro e pequenos 
empresários durante a pande-
mia, com taxa de juros baixa. 
Já foram desembolsados R$ 
4 milhões, mas ainda estão 
disponíveis R$ 8 milhões para 
financiamentos. Mais de 100 
mil micro e pequenos empre-
sários foram atendidos. 

Estudo mostra que pandemia piorou cenário de emprego para as negras

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

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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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

HONDA CIVIC 03/03 
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$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
reF: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

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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 
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. 
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 
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
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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

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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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

HONDA CIVIC 03/03 
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$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
reF: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

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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 
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. 
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 
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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 
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 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, sala, 
cozinha americana, ba-
nheiro, na laje, blindéx, 
murada, jardim de aço 
geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, por-
tas internas de madeira 
exgramado 132mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br 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 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
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 
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 
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, 
cia em lidar com publi-
co, 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
-------------------------------
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 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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Centro de conflitos 
políticos nos últimos 
dias, a capital do Afe-

ganistão, Cabul, foi invadida 
pelo grupo terrorista Talibã 
neste domingo (15/8). Eles 
invadiram o palácio presiden-
cial na cidade, após o chefe 
do Executivo, Mohammad 
Ashraf Gahani, deixar o país. 
O grupo chegou aos arredo-
res de Cabul no início deste 
domingo e reivindica a rendi-
ção pacífica do governo.

A tomada da cidade pelos 
talibãs ocorre 20 anos após o 
grupo extremista ter sido ex-
pulso da capital pelos Esta-
dos Unidos, que invadiram o 
país dias depois dos ataques 
de 11 de setembro de 2001.

Segundo a pesquisadora 
V.Yoga Jyotsna, da Universi-
dade de Osmania, na Índia, o 
termo “Talibã” significa “es-
tudantes”, no idioma pashto, 
uma das línguas nacionais 
do Afeganistão. O grupo sur-
giu no início da década de 
1990, no norte do Paquistão, 
depois que tropas da União 
Soviética foram retiradas do 
Afeganistão. Após a saída do 
exército soviético, o Talibã ga-
nhou popularidade na região.

Com a promessa de restau-
rar a paz e segurança na área, 

o grupo defendia duramente 
a sharia, lei islâmica. Em 1996, 
o Talibã invadiu a capital afe-
gã, Cabul, dando início a um 
período de perseguição étni-
ca e religiosa no país. Com a 
promessa de restaurar a paz 
e segurança na área, o grupo 
defendia duramente a sha-

ria, lei islâmica. Em 1996, o 
Talibã invadiu a capital afegã, 
Cabul, dando início a um pe-
ríodo de perseguição étnica 
e religiosa no país.

A atuação do grupo na re-
gião foi fortemente marcada 
pela relação com a Al Qaeda, 
organização islâmica funda-

da por Osama Bin Laden. São 
atribuídos ao Talibã a autoria 
de ataques terroristas em 
diversas cidades do mundo 
no dia 11 de setembro de 
2001, incluindo a destruição 
das torres gêmeas do World 
Trade Center, em Nova York 
(Estados Unidos).

Estados Unidos
Em 2001, dias após o 

atentado de 11 de setembro 
em Nova York, tropas norte-
-americanas tomaram a ci-
dade de Cabul e expulsaram 
as lideranças talibãs do local, 
em retaliação à aliança do 
grupo com o Al Qaeda.

Em abril, no entanto, o 
presidente norte-americano, 
Joe Biden, anunciou a retira-
da de todos os militares do 
país até o mês de setembro. 
Após a saída de parte das 
tropas estadunidenses, o Ta-
libã avançou sobre a região.

Retorno do Talibã
Com a volta do grupo à Ca-

bul, o cenário é de tensão. Em 
publicação no Twitter, a conta 
oficial do Palácio Presidencial 
do Afeganistão informou que 
foram ouvidos tiros em “várias 
áreas remotas de Cabul”. “As 
forças de segurança e defesa 
do país estão em coordenação 
com parceiros internacionais”, 
assinalaram as autoridades.

Mais cedo, a conta do Palá-
cio Presidencial publicou ima-
gens de Mohammad Ashraf 
Ghani conversando com au-
toridades sobre como garantir 
segurança aos cidadãos de Ca-
bul, antes de deixar o país. Se-
gundo o portal ToloNews, um 
porta-voz do Talibã, identifica-
do como Zabihullah Mujahid, 
informou que “para evitar 
saques e o caos” suas forças 
entrariam em algumas partes 
de Cabul e ocupariam postos 
avançados que foram evacua-
dos pelas forças de segurança.

Reprodução

Entenda o que é o Talibã, grupo extremista 
que invadiu a capital do Afeganistão
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 
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 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, sala, 
cozinha americana, ba-
nheiro, na laje, blindéx, 
murada, jardim de aço 
geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, por-
tas internas de madeira 
exgramado 132mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br 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 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
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 
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 
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, 
cia em lidar com publi-
co, 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
-------------------------------
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 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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Andressa Urach tentou 
obter parte do faturamento 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus após apresentar um 
pedido liminar em um pro-
cesso que move contra a ins-
tituição por doações que fez.

A ex-Miss Bumbum pe-
dia cerca de 15% do fatura-
mento mensal da igreja de 
Edir Macedo, com o limite 
de R$ 12 mil mensais, até 
que o julgamento da ação 
principal fosse concluído.

“Dessa forma, descabe a 
medida cautelar pretendida 
pela parte-autora, que con-
siste em espécie de “pensão” 
em valor equivalente aos 
seus rendimentos mensais 
postulada em face da parte-
-ré. Isso porque a discussão 

acerca da validade dos ne-
gócios jurídicos celebrados 
com a parte-ré demanda a 
regular dilação probatória 
e o exercício do contraditó-
riom mormente em face da 
ausência, inclusive, de indi-
cação e impugnação especí-
fica de cada doação reputa-
da nula pela parte-autora”, 
diz um trecho da decisão.

A modelo alega ter feito 
doações em mais de R$ 1 
milhão e até em forma de 
automóveis para a igreja, 
segundo o processo de no-
vembro do ano passado. As 
motivações seriam “de or-
dem religiosa, acreditando 
que tais atos de disposição 
poderiam gerar inúmeros 
benefícios à sua vida”.

Mindhunter: a sé-
rie, após duas 
temporadas bem 

recebidas pela crítica e pelo 
público, encontrava-se em 
uma espécie de hiatus — não 
necessariamente um cance-
lamento. De acordo com um 
porta voz de David Fincher 
ao TV Line em janeiro do ano 
passado, o cineasta se encon-
trava focado em produzir a 
segunda temporada de Love, 
Death and Robots e o filme 
Mank, ambos para a Netflix.

Agora que a série sci-fi 
já tem data para estrear no 
streaming e o filme que con-
ta a história da produção de 
Cidadão Kane já foi lançado e 
inclusive lidera as indicações 
ao Oscar, parece que Fincher 
resolveu voltar à atenção para 
um outro projeto: a terceira 
temporada de Mindhunter.

De acordo com o Small 
Screen, uma fonte próxima à 
plataforma indicou que esse 
intervalo criativo da série está 
chegando ao fim, além de su-
gerir que representantes da 
empresa têm se encontrado 
com David Fincher para pla-

nejar o retorno do drama. 
“Tudo o que posso realmente 
dizer sobre Mindhunter é que 
as conversas entre Netflix e 
Fincher estão em andamento. 
Eles estão discutindo a possi-
bilidade de trazer o programa 
de volta para uma terceira 
temporada. Ainda é muito 
cedo, mas Fincher parece 
mais otimista sobre o proje-
to”, declarou Edward Lauder, 
jornalista do site.

Com o hiato, os integran-
tes de elenco da série foram 
liberados de seus contratos 

em janeiro do ano passado, 
e mesmo sem ter sido can-
celada de fato, Mindhunter 
foi jogada em uma gaveta de 
projetos arquivados. Além da 
carga horária necessária para 
produzir a atração, como já 
havia relatado Fincher em en-
trevistas anteriores, a produ-
ção, embora traga muita au-
diência, é de alto orçamento.

Após a segunda tempo-
rada, Fincher chegou a con-
versar com Cindy Holland, 
vice-presidente de conteúdo 
original da Netflix na época, 

e com o CEO Ted Sarandos 
justamente sobre os altos 
custos para produzir Min-
dhunter. “Para a audiência 
que teve, foi um programa 
muito caro. Nós conversa-
mos sobre ‘termine Mank 
e depois veja como você se 
sente’, mas, honestamente, 
não acho que seremos capa-
zes de fazê-lo por menos do 
que eu fiz na segunda tem-
porada. E em algum nível, 
você tem que ser realista — 
os dólares têm que ser iguais 
aos olhos [dos envolvidos].”

Mindhunter: Ainda há esperança 
para ter mais uma temporada

Andressa Urach pede parte 
do faturamento da Universal


