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O governador Ronaldo Caiado participou da abertura do II Seminário do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás (PCP). O evento 
virtual, que mostra os desafios e avanços da iniciativa com palestras voltadas aos quatro eixos: ética, transparência, responsabilização e ges-
tão de riscos. Desde fevereiro de 2019 o PCP gerou uma economia de R$ 1,54 bilhão ao Tesouro Estadual somente no eixo gestão de riscos.

DIÁRIO DO ESTADO
Caiado: compliance gerou mais de R$1 
bilhão de economia em dois anos e meio

Pacheco arquiva 
pedido de impeach-
ment de Moraes fei-
to por Bolsonaro  p4 p4

Queiroga confirma aplicação da  
3ª dose da vacina em setembro
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a partir do dia 15 
de setembro será aplicada uma dose de reforço da vacina contra a Co-
vid-19 em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas.

p3

Prévia do cálculo da inflação, referente ao mês de agosto, feito pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra Goiânia 
com o maior aumento do país, entre as áreas pesquisadas. A capital 
registrou uma variação de 1,34% no Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo, em relação ao mês anterior, puxada principalmente 
pela alta do preço da gasolina e da energia elétrica.

Com alta dos combustí-
veis, Goiânia lidera pré-
via da inflação no Brasil  p2

p8
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Prévia do cálculo da 
inflação, referente ao 
mês de agosto, fei-

to pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), mostra Goiânia com 
o maior aumento do país, 
entre as áreas pesquisadas.

A capital registrou uma 
variação de 1,34% no Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
em relação ao mês ante-
rior, puxada principalmente 
pela alta do preço da gaso-
lina e da energia elétrica.

Conforme o levantamen-
to feito pelo IBGE, a gasolina 
subiu 6,31% em Goiânia, na 
prévia da inflação de agosto, 
acumulando 32,09% de alta 
no ano e 48,8% nos últimos 
12 meses. O etanol subiu 
7,54% no mês, com acúmu-
lo de 41,29% em 2021, até 
então, e 71,71% nos últimos 
12 anos. Já o óleo diesel 
avançou 1,93% em agosto, 
com aumento de 28,15% 
neste ano e 37,27% nos úl-
timos 12 meses.

Goiânia aparece na fren-
te de cidades como Curiti-
ba (PR), em segundo lugar, 
com variação de 1,18%, 
Brasília (1,05%), Porto Ale-
gre (RS), que teve aumen-
to de 1,01%, e São Paulo 
(0,96%). A média nacional 
foi de 0,89%, em agosto, 
um aumento de 0,17% em 
relação a taxa de julho.

Esta é a sexta taxa conse-
cutiva de aumento da prévia 
da inflação em Goiânia, este 
ano. A última variação nega-
tiva foi registrada em feve-
reiro, com índice de -0,03%. 
Até então, a capital acumulou 
uma inflação de 6%, em 2021, 
com aumento de 10,67%, nos 
últimos 12 meses.

Esta é a sexta taxa con-
secutiva de aumento da 
prévia da inflação em Goi-
ânia, este ano. A última 
variação negativa foi regis-
trada em fevereiro, com ín-

dice de -0,03%. Até então, 
a capital acumulou uma 
inflação de 6%, em 2021, 
com aumento de 10,67%, 
nos últimos 12 meses.

Alta de 3,6% da energia
Além da gasolina, ou-

tra variação que puxou a 
inflação de Goiânia foi a 
energia elétrica. O preço 
da taxa cobrada pelo ser-
viço de energia residencial 
subiu 3,6%, na capital, em 
agosto. Esta é a quarta alta 
consecutiva do serviço, que 

já acumula um avanço de 
13,3%, nos últimos 12 meses.

Entre os grupos analisados 
para o cálculo da inflação, a 
energia aparece atrás, so-
mente, dos combustíveis. Em 
seguida, aparecem o aluguel, 
com aumento de 1,39%, veí-
culos, cujo preço subiu 1,22%, 
alimentação fora de casa 
(0,86%) e carnes (0,73%).

Cálculo
O cálculo da prévia da 

inflação foi feito nas regiões 
metropolitanas do Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Recife, São Pau-
lo, Belém, Fortaleza, Sal-
vador e Curitiba, além de 
Brasília e da cidade de Goiâ-
nia. O indicador refere-se às 
famílias com rendimento de 
um a 40 salários mínimos.

Entre as áreas analisadas, 
Belo Horizonte apresentou a 
menor variação da inflação, 
com índice de 0,4%. A taxa 
foi influenciada, segundo o 
IBGE, pela queda das passa-
gens aéreas (-20,05%) e ta-
xas de água e esgoto (-6.4%).

Reprodução

Goiânia abriu novas 
vagas para agendamento 
da vacinação contra Co-
vid-19 de pessoas com 
idade acima de 18 anos, 
para atendimento a par-
tir de quinta-feira (26/8), 
porém, os moradores 
estão enfrentando pro-
blemas ao agendar a va-
cinação no aplicativo Pre-
feitura 24 Horas e no site 
da Prefeitura de Goiânia.

O morador da Vila 
Maria Dilce, Rodrigo Sil-
va, diz que sempre que 
entra no aplicativo para 
conferir se está libera-
do o agendamento, não 
há vagas disponíveis. 
“Quando liberou o agen-
damento foi em um lugar 
muito longe da minha 
casa. Quando olhei o 
aplicativo novamente, já 
não tinha vagas”, afirma.

De acordo com a pre-
feitura, Goiânia recebeu 
o maior carregamento de 
vacinas contra Covid-19 
na manhã desta quarta-
-feira (25/8). Foram 
124.748 doses que serão 
distribuídas entre 66.678 
para primeira aplicação 
e 58.070 para a segunda 
dose. Além disso, segun-
do a prefeitura as agen-
das já estão preenchidas 
até o fim de semana.

O agendamento foi 
liberado na terça-feira 
(24/8). Mas segundo os 
moradores da capital, 
mesmo após ser libera-
do, o aplicativo continuou 
mostrando que o agenda-
mento estava indisponível.

Nas redes sociais os 
moradores relatam os 
problemas enfrentados. 
De acordo com uma mo-
radora, “pelo aplicativo 
é impossível agendar”. 
Outro morador diz que 
“nunca dá certo sempre 
agendamento indisponí-
vel, do nada tem dispo-
nibilidade mas não tem 
local nem data”.

Segundo outra mo-
radora de Goiânia, Neila 
Flávio, ela tentou reali-
zar o agendamento por 
diversas vezes desde o 
último dia 20 de agosto, 
mas sempre o aplicativo 
apresentava falhas.

Com alta dos combustíveis, Goiânia 
lidera prévia da inflação no Brasil

No início da tarde desta 
quarta-feira (25/8), o ex-
-prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, de 87 anos, teve 
alta da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e retornou 
para o quarto do Instituto 
de Neurologia de Goiânia.

Iris foi internado após 
sentir fortes dores de cabeça 
no último dia 6 de agosto. 
Ele estava em seu escritório 
quando se sentiu mal e pe-
diu para ser levado ao hos-
pital. O político se recupera 
de um Acidente Vascular Ce-
rebral Hemorrágico (AVCH) 
e do procedimento cirúrgico 
feito para a retirada de um 
coágulo no cérebro, que du-
rou cerca de quatro horas.

Segundo a assessoria de 
imprensa do político, ele 
tem quadro clínico conside-
rado bom e estável. De acor-
do com o último boletim 

médico divulgado ontem, 
Iris respira espontaneamen-
te, mantém boa pressão ar-
terial e os órgãos estão em 
bom funcionamento.

Relembre o retorno
Iris Rezende retornou 

para a UTI após ter uma con-
vulsão e arritmia cardíaca 
na noite do último sábado 
(21/8). O emedebista che-
gou a ser intubado nova-
mente e foi extubado na ma-
nhã de segunda-feira (23/8).

Segundo o cardiologista 
Salvador Rassi, ele foi se-
dado e intubado por pre-
caução. Ainda de acordo 
com o médico, convulsões 
são esperadas após um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) e ele voltou para a 
UTI “para ficar sob vigilân-
cia mais constante”.

De acordo com o neu-
rologista responsável 

pelo procedimento cirúr-
gico, o Acidente Vascular 
Cerebral Hemorrágico 
atingiu a parte direita 
do cérebro. Ele ainda in-
formou que o problema 
maior foi que Iris estava 
fazendo o uso de um an-
ticoagulante. A equipe 
médica que acompanha o 
político avaliou que a ci-
rurgia foi bem-sucedida.

No dia 16 de agosto, 
após ter feito o procedi-
mento cirúrgico, o político 
recebeu alta da UTI e foi 
para o quarto, ele já apre-
sentava melhoras no nível 
de consciência e foi extu-
bado, pois já respirava de 
forma espontânea.

Iris Rezende recebe alta de UTI e retorna para quarto de hospital
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O governador Ronaldo 
Caiado participou 
na tarde da última 

segunda-feira, 23, da aber-
tura do II Seminário do Pro-
grama de Compliance Públi-
co do Estado de Goiás (PCP). 
O evento virtual, que mostra 
os desafios e avanços da 
iniciativa, ocorre até sexta-
-feira, 27, com palestras vol-
tadas aos quatro eixos: ética, 
transparência, responsabili-
zação e gestão de riscos.

Desde fevereiro de 2019, 
quando foi adotado, o PCP 
gerou uma economia de R$ 
1,54 bilhão ao Tesouro Esta-
dual somente no eixo gestão 
de riscos. “Os dados são im-
pressionantes e mostram 
redução de despesas em to-
das as áreas, desde limpeza, 
monitoramento e segurança, 
até aluguel de carros e várias 
compras”, exemplificou Caia-
do. A iniciativa, que já é um 
sucesso, deu um “upgrade 
na gestão do Estado”.

Durante o discurso, o go-
vernador frisou que o pro-
grama foi concebido a partir 
de estratégias aplicáveis no 
âmbito da administração esta-
dual. “O que nos dá eficiência, 
boa utilização do dinheiro pú-
blico e confiança da popula-

ção”, disse. Tudo isso quando 
o Estado vinha de um período 
de muitas dificuldades. “O di-
nheiro era usado em meio a 
tantos escândalos. Goiás era 
pauta de páginas policiais. 
Hoje, é diferente”, comparou, 
em alusão à transparência ins-
tituída pelo atual governo.

Coordenado pela Con-
troladoria-Geral do Estado 

(CGE), o PCP é desenvolvido 
em todos os órgãos do Poder 
Executivo. Também vem de 
ações realizadas pela CGE a 
principal economia assegura-
da pelo programa: R$ 813,5 
milhões relativos às reco-
mendações na aquisição de 
bens e serviços pelos órgãos 
estaduais, de um total de R$ 
13,6 bilhões fiscalizados.

Mais resultados
Somente a Secretaria de 

Estado da Economia teve 
reflexo financeiro positivo 
de R$ 311,2 milhões, segun-
do levantamento divulgado 
pela CGE. Uma das ações 
da gestão de riscos adota-
das na pasta foi a criação de 
um grupo de trabalho para 
reanalisar todas as pensões 

e aposentadorias de carto-
rários, a fim de aumentar o 
controle e retirar da folha os 
pagamentos indevidos. Essa 
ação permitiu a retirada de 
pensões irregulares e a ne-
cessidade de se fazer anual-
mente a “prova de vida” dos 
beneficiários. Na Secretaria 
de Estado de Administração 
(Sead), as 22 ações adotadas 

envolvendo gestão de con-
tratos e compras governa-
mentais geraram economia 
de R$ 233 milhões.

Mais um resultado ex-
pressivo foi alcançado pela 
Procuradoria-Geral do Esta-
do (PGE): R$ 157 milhões, 
economia possível a partir 
da maior celeridade na aná-
lise processual. Outro dado 
que reforça os benefícios da 
implementação do progra-
ma é a melhoria da situação 
fiscal do Estado. Em 2020, 
mesmo com a pandemia, 
a administração estadual 
reduziu em 8% as despesas 
correntes, sendo Goiás o 
único Estado brasileiro a al-
cançar a meta positiva.

O PCP tem como obje-
tivos melhorar a gestão, a 
prestação dos serviços pú-
blicos e o valor das entregas 
à sociedade, bem como im-
plementar a cultura de ge-
renciamento de riscos para 
fortalecimento da eficiência 
e integridade da administra-
ção pública. Busca, ainda, 
fomentar a transparência 
dos atos administrativos, 
combater a corrupção e res-
ponsabilizar agentes públi-
cos e empresas privadas en-
volvidos em irregularidades.

Desenvolvido pelo Governo 
de Goiás, o programa Apren-
diz do Futuro será utilizado 
como modelo em seis países 
europeus. Representantes da 
aliança Demá Jovem, que tra-
balha com encaminhamen-
to profissional em Portugal, 
Espanha, Romênia, Itália, 
Suécia, Holanda e Brasil, por 
meio da Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração (Renapsi), 

reuniram-se, nesta quarta-
-feira (25/08), com a primeira-
-dama e coordenadora do 
Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), Gracinha Caiado, para 
conhecer os detalhes da meto-
dologia implantada no Estado. 

Os diferenciais do projeto 
goiano destacados pelos em-
baixadores da Demá são os 
investimentos em tecnologia, 
a grade de cursos voltada para 
as demandas do mercado de 

trabalho, o foco no aprendi-
zado escolar dos alunos, o 
vale-alimentação e o acompa-
nhamento por profissionais ca-
pacitados, como psicólogos, as-
sistentes sociais e professores. 

O espanhol Josep Gasso 
Espina, copresidente glo-
bal da Demá, ressalta que a 
adaptação do programa feita 
pelo governo estadual me-
rece ser reproduzida. “Que-
remos levar essa proposta 

para que ela se torne política 
pública nos países em que 
trabalhamos. A oportunida-
de que esses jovens terão de 
capacitação e posterior inser-
ção no mercado é única”, diz.

A primeira-dama, Gra-
cinha Caiado, explica que o 
objetivo da administração é 
transformar a realidade des-
ses alunos. “Nós entende-
mos que o caminho capaz de 
transformar a realidade social 

é a aprendizagem. E os nossos 
jovens merecem as melho-
res oportunidades para que 
possam construir uma vida 
mais digna por meio da ca-
pacitação”, afirma. “Não 
queremos somente pessoas 
empregadas futuramente, 
queremos pessoas qualifi-
cadas, com bons empregos, 
boas remunerações”, enfatiza.

Adair Meira, dirigente da 
Fundação Pró-Cerrado e co-

presidente da Demá Jovem, 
lembra que o acesso dos jo-
vens aos cursos está sendo 
assegurado, o que é um pas-
so importante no programa. 
“Cada aluno receberá um ta-
blet e isso vai garantir que eles 
tenham acesso aos cursos, 
que realizem as atividades 
necessárias e aprofundem no 
conhecimento de tecnologia. 
O Aprendiz do Futuro avança 
neste processo”, destaca. 

Reprodução

Programa Aprendiz do Futuro será usado como modelo em seis países da Europa

Caiado: compliance gerou mais de R$1 
bilhão de economia em dois anos e meio
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O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
anunciou na noite 

dessa terça-feira (24) que a 
partir do dia 15 de setem-
bro será aplicada uma dose 
de reforço da vacina contra 
a Covid-19 em idosos com 
mais de 70 anos e pessoas 
imunossuprimidas (trans-
plantadas recentemente, 
com câncer, queimaduras 
graves, etc) que tomaram a 
segunda dose da vacina há 
pelo menos seis meses.

A data foi escolhida por-
que, segundo o ministro, pe-
los cálculos do Ministério da 
Saúde, toda a população com 
mais de 18 anos já vai ter sido 
vacinada com pelo menos 
a primeira dose da vacina. 
O imunizante escolhido pra 
dose de reforço será a Pfizer.

A informação com a va-
cinação da terceira dose 
acima de 70 anos foi con-
firmada em nota divulgada 
pelo Ministério da Saúde 
nesta quarta-feira (25).

A decisão veio depois de 
uma reunião na noite dessa 

terça-feira com técnicos do 
Ministério da Saúde e repre-
sentantes da OPAS (Organiza-
ção pan-americana de Saúde).

Queiroga disse ainda que 
a decisão levou em conta o 
andamento da aplicação da 
segunda dose na população 
em geral “não tinha sentido 
eu avançar no reforço, se não 
tivesse a D2 assegurada, en-
tão a D2 seguirá”, disse ele.

Intervalo menor entre doses
O ministro Marcelo Quei-

roga anunciou também que o 
intervalo entre as doses dos 
imunizantes da Pfizer e da 
AstraZeneca diminuiu de 
12 para 8 semanas, como 
acontece no Reino Unido. 
“Temos uma quantidade 
boa de doses da Pfizer, 
da AstreZeneca também 
temos doses suficientes”. 
Mas, o ministro ressaltou 
que se, caso houver algum 
tipo de problema com a 
vacina da AstraZeneca, já 
que o IFA ainda vem da 
China, o intervalo pode se 
manter em 12 semanas.

Divulgação

Queiroga confirma aplicação da  3ª 
dose da vacina a partir de setembro

Por motivos técnicos e po-
líticos, o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), rejeitou e arquivou 
nesta quarta-feira (25/8), o 
pedido de impeachment feito 
na última sexta-feira, 20, pelo 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, contra o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes. 
“Quero crer que essa decisão 
possa constituir um marco de 
restabelecimento das rela-
ções entre os poderes, pacifi-
cação e união nacional”, disse 
Pacheco ao ler o arquivamen-
to do pedido no plenário do 
Senado, nesta quarta-feira.

“Além do lado técnico, há 
também o lado político de 
uma oportunidade para res-
tabelecer a boa relação entre 
os Poderes”, disse. O pedido 
de impeachment do minis-
tro do STF fora protocolado 
digitalmente pela Presidên-
cia da República diretamente 
no gabinete do Presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), assinado apenas 
por Bolsonaro. A demanda 
em si somava 17 páginas, mas 
o arquivo protocolado no Se-
nado é bem maior, pois incluiu 
cópias de documentos pes-
soais de Bolsonaro e alguns 
despachos de Moraes.

O documento tinha a fir-
ma reconhecida de Bolsonaro, 
depositada em um cartório da 
Asa Norte de Brasília. Ao rece-
ber o pedido, Pacheco disse 
ter pedido um parecer técnico 

à Advocacia-Geral do Senado 
que respondeu com uma re-
comendação de arquivamento 
por falta de adequação ao que 
a lei prevê como possibilidades 
para um impeachment. “É pre-

ciso haver adequação do fato 
ao que prevê a lei para se dar 
andamento”, disse Pacheco. 
Na epígrafe do arquivo, Bolso-
naro colocou um trecho da fala 
de Alexandre de Moraes em 
sua sabatina no Senado, em 21 
de fevereiro de 2017, quando 
o ministro disse reafirmar sua 
“devoção com as liberdades 
individuais” - as quais, no en-
tender do presidente da Repú-
blica, o ministro atacou.

Um desses ataques seria a 
decisão de Moraes, de man-
dar para a prisão o presidente 
nacional do PTB, ex-deputado 
Roberto Jefferson e aliado de 
Bolsonaro, em 13 de agosto. 

No sábado, 21, Bolsonaro ar-
gumentou que o pedido não 
era uma revanche. “Eu fiz 
tudo dentro das quatro linhas 
da Constituição. Engraçado, 
quando eu entro com uma 
ação no Senado fundada na 
Constituição, o mundo cai na 
minha cabeça. Quando uma 
pessoa, com um inquérito do 
fim do mundo, me bota lá, 
ninguém fala nada. Não é re-
vanche, cada um tem que sa-
ber o seu lugar. Só podemos 
viver em paz e harmonia se 
cada um respeitar o próximo 
e saber que existe um limite, 
que é a nossa Constituição”, 
afirmou Bolsonaro. 

Pacheco arquiva pedido de impeachment de Moraes feito por Bolsonaro



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 
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$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas saca-
das grandes sendo no 4° 
anHermann Komma - Ci-
dade 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, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, qualquer oferta do 
mercado! 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. 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. 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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 

-------------------------------
MASSAGEM

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

enquanto avalia o processo de 
transição de liderança no país. 
A instituição diz que está pre-
ocupada, especialmente, com 
o impacto do novo governo 
sobre as mulheres. Para este 
ano, o Banco Mundial tinha 
previsto 680 milhões de euros 
de ajuda, mas que por enqu-
anto estão congelados.

Desde 2002, o Banco 
Mundial garantiu mais de 4 
bilhões de euros para pro-
jetos de desenvolvimento 
no Afeganistão. Arrecadou 
cerca de 11 mil milhões 
para o Fundo Fiduciário de 
Reconstrução do país, que 
administra. Na previsão para 
2021, estão 680 milhões de 
euros de reembolsos.

 Segundo o porta-voz da 
organização financeira, enqu-
anto não forem claros os plan-
os dos talibãs para governar o 
Afeganistão, o Banco Mundial 
suspende os pagamentos.

 ”Suspendemos os reem-
bolsos em nossas operações 
no país e estamos monito-
rando de perto a situação de 
acordo com nossas políticas 
e procedimentos internos”, 
anunciou um porta-voz do 
banco, citado na BBC.

O banco, além ter os olhos 
postos na transição gover-
namental, mantém contato 
constante com a comunidade 
internacional. ”Continuare-
mos a consultar de perto a 
comunidade internacional 

e os parceiros de desenvol-
vimento. Junto com nossos 
parceiros, estamos buscando 
maneiras de permanecermos 
engajados para preservar os 
ganhos de desenvolvimento 
conquistados nos últimos 20 

anos e continuar a apoiar o 
povo do Afeganistão.”

A preocupação maior é 
com o impacto que a política 
talibã terá no ”desenvolvi-
mento do país, especialmen-
te para as mulheres”.

Paralisação à vista
O Banco Mundial não foi 

a única instituição externa a 
suspender o financiamento 
de projetos no Afeganistão, 
desde que os talibãs assumi-
ram o controle do país.

Na semana passada, o Fun-
do Monetário Internacional 
congelou mais de 340 milhões 
em reservas de emergência 
de moeda alocada ao Afega-
nistão. Em causa está a legiti-
midade de um futuro governo 
liderado por talibãs.

A Casa Branca também 
congelou os ativos do Banco 
Central do Afeganistão que 
estão depositados nos EUA, 
não sendo disponibilizados 
aos talibã. O banco afegão 
tem mais de 7 bilhões de 
euros em reservas, a maioria 
em solo americano.

O Afeganistão pode en-
frentar uma paralisação 
devido tanto a cortes da 
ajuda externa como a 
sanções econômicas apli-
cadas ao desempenho dos 
talibã no governo.

De acordo com dados do 
Banco Mundial/CIA World 
Factbook referentes a 2020, 
o Afeganistão é considerado 
um dos países mais pobres 
do mundo. A esperança mé-
dia de vida é de 53 anos.

Parte da economia afegã 
gira em torno da plantação 
de papoula, cuja parte da 
produção de derivados 
do ópio é usada para fa-
bricação de anestesias. A 
outra parte é para heroína.

Reprodução

Banco Mundial suspende ajuda financeira 
ao Afeganistão durante transição política
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Nesta quarta-feira (25) 
a agência Non Stop divul-
gou seu novo contratado: 
O Padre influencer Patrick 
Fernandes. O religioso vi-
ralizou nas redes sociais 
com seus conselhos de fé. 
Divertido e irreverente, o 
Padre acumula 3 milhões 
de seguidores no Insta-
gram. Para ter uma noção 
do sucesso meteórico, o 
sacerdote era seguido por 
500 mil pessoas no dia 4 
de julho. Seu sucesso, no 
entanto, não para por aí: 
famosos como Juliette, Ra-
fael Portugal, Mayra Cardi 
e Giovanna Antonelli tam-
bém o admiram.

O trabalho da Non Stop 
deve impulsionar ainda mais 
o reconhecimento de Padre 
Patrick, que atualmente ce-
lebra missas no interior do 
Pará, mas já é reconhecido 
por grande parte do Brasil.

“Desde quando batemos 
o olho nele, enxergamos o 
talento e carisma imenso 
que ele tem. E não achem 
que é só nas redes sociais 
não, pessoalmente é melhor 
ainda. Orgulho de ter uma 
personalidade como essa 
em nosso casting!” dizia a 
publicação de boas vindas 
da Non Stop que cuida da 
carreira de nomes como 
Whindersson Nunes e Gkay. 

Spencer Elden, o famo-
so bebê da capa do 
disco ”Nevermind”, do 

Nirvana, está processando a 
banda por exploração sexual 
e pornografia infantil.

Segundo o jornal ”The 
Guardian”, o processo aberto 
na Califórnia, nos EUA, cita di-
versas partes e conta com 15 
réus, incluindo membros da 
banda, Courtney Love – viúva 
de Kurt Cobain -, e a gravado-
ra que lançou e distribuiu o 
disco nas últimas três década.

De acordo com Elden, 
o álbum lançado em 1991 
produziu pornografia infan-
til com sua imagem, que o 
mostra nu indo em direção 
a uma nota de um dólar. Ele 
diz que sofreu danos perma-
nentes com a capa, incluin-
do “sofrimento emocional 
extremo e permanente com 
manifestações físicas”.

O processo cita também 
que Elden nunca foi pago 
para aparecer na capa e seus 
pais não assinaram uma au-
torização para utilizar a ima-
gem. A foto foi feita especial-
mente para a capa e, segundo 
o processo, os pais de Elden 

receberam US$ 250 na época 
para o ensaio exclusivo.

Os advogados de defesa 
apontam que houve “ex-
ploração sexual infantil co-
mercial, desde quando El-
den era menor de idade até 
os dias atuais”. Eles ainda 
afirmam que a imagem faz 
com que Elden se asseme-
lhasse a “um trabalhador 
do sexo – agarrando-se por 

uma nota de um dólar”.
Elden pede uma indeniza-

ção de US$ 150 mil (cerca de 
R$ 787 mil) de cada uma das 
partes e quer que o caso seja 
analisado por um júri.

História da foto
O disco ”Nevermind” foi 

lançado em 24 de setembro 
de 1991, após diversos en-
saios para definir quem seria 

o bebê das fotos. Além de El-
den, várias meninas estavam 
presente nos testes mas ele 
acabou sendo eleito pois seu 
pai era amigo do fotógrafo.

Elden chegou a recriar a 
foto em vários ensaios que 
comemoram os anos de su-
cesso do disco. O último foi 
feito em 2016, para o jornal 
New York Post em comemo-
ração aos 25 anos do álbum.

”Bebê do Nirvana” processa a 
banda por pornografia infantil 

Padre influencer é 
contratado pela agência 
de Whindersson Nunes 


