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Ronaldo Caiado anuncia congelamento
do ICMS dos combustíveis em R$ 6,55
Defendido pelo governador Ronaldo Caiado, o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos combustíveis
entrou em vigor. No litro da gasolina comum será cobrado valor fixo de R$ 6,55. Com a medida, não será mais repassado ao consumidor aumento quando houver reajustes estabelecidos pela Petrobras. “Congelamos qualquer cobrança sobre esses aumentos, a partir de agora”. p3

Cemitérios de
Goiânia têm movimento
maior neste ano p2

Como esperado, a visita aos túmulos de parentes e amigos que já morreram aumentou neste ano. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social (SEDHS) não havia finalizado o número de visitantes
até o final da tarde desta terça-feira (2), mas o presidente José Antônio
da Silva Netto informou que houve presença superior às expectativas,
mas que não ocorreram intercorrências ou desobediência às regras.
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Governo proíbe demissão de quem
não se vacinou contra a Covid-19
Uma portaria assinada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, proíbe a demissão de funcionários que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19 no país. A
norma foi publicada nesta segunda-feira (1º/11) no Diário Oficial da União. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Governo proíbe demissão de quem
não se vacinou contra a Covid-19

Goiânia
estende ação
intensiva para
o Renda
Família +
Mulher

U

ma portaria assinada
pelo ministro do Trabalho e Previdência,
Onyx Lorenzoni, proíbe a demissão de funcionários que
se recusam a tomar a vacina
contra a Covid-19 no país. A
norma foi publicada nesta
segunda-feira (1º/11) no Diário Oficial da União.
Segundo o texto, a não
apresentação de cartão de
vacina contra qualquer doença não está inscrita como
motivo de justa causa para
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, nos
termos do artigo 482 da CLT.
A portaria determina que
o empregador é proibido de
exigir quaisquer “documentos
discriminatórios ou obstativos
para a contratação, especialmente comprovante de vacinação”, entre outros itens.
“Considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos
de admissão de trabalhadores, assim como a demissão
por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação”, diz o parágrafo 2º do
artigo 1º da portaria.
O artigo 3º, por outro
lado, afirma que os empregadores que quiserem garantir
condições sanitárias no ambiente de trabalho podem
oferecer aos trabalhadores a
testagem periódica que com-
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prove a não contaminação
por Covid-19. Nesse caso, os
funcionários são obrigados a
fazer os testes ou apresentar
cartão de vacina.
Se o empregador romper
a relação de trabalho “por
ato discriminatório”, diz a
portaria, o empregado tem
direito a receber reparação
por dano moral, e a optar
entre a reintegração ao trabalho com ressarcimento
integral do período afastado
ou o recebimento, em dobro, da remuneração do intervalo de afastamento.

POSIÇÃO CONTROVERSA
Embora alguns especialistas defendam que a recusa da vacina não pode levar
à demissão do funcionário,
decisões judiciais sobre o
tema têm seguido entendimento diferente.
Em maio, a 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul
(SP) validou a dispensa por
justa causa de uma auxiliar
de limpeza de hospital que se
negou a tomar a vacina contra
a Covid-19. Em julho, o TRT-2
manteve a decisão. O Tribunal
Superior do Trabalho ainda

não analisou o tema, mas a
presidente da Corte, Maria
Cristina Peduzzi, afirmou em
entrevista ao UOL que as empresas têm o direito de demitir empregados que se recusem a tomar a vacina.
Em dezembro de 2020 o
Supremo Tribunal Federal,
ao julgar ações apresentadas
por partidos políticos nas
quais se discutia a obrigatoriedade de vacinação contra
a Covid-19, já havia decidido
que o Estado poderia determinar a obrigatoriedade e
impor restrições àqueles que

recusassem a imunização.
Quando as vacinas começaram a ser aplicadas no país,
o Ministério Público do Trabalho se posicionou de forma favorável à demissão por
justa causa de trabalhadores
que se recusassem a tomar
vacina sem apresentar razões
médicas documentadas. Segundo o MPT, as empresas
devem buscar conscientizar
e negociar com seus funcionários, mas a mera recusa
individual e injustificada não
pode colocar em risco a saúde dos demais empregados.

Cemitérios da Capital têm movimento maior neste ano
Como esperado, a visita
aos túmulos de parentes
e amigos que já morreram aumentou neste ano.
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano
e Social (SEDHS) não havia
finalizado o número de visitantes até o final da tarde
desta terça-feira (2), mas o
presidente José Antônio da
Silva Netto informou que
houve presença superior às
expectativas, mas que não
ocorreram intercorrências
ou desobediência às regras.
Goiânia possui quatro
cemitérios, e em todos
equipes foram colocadas à

disposição para orientação
e apoio aos visitantes. Entre
as regras estava o uso de
máscaras durante todo o período de visita, que poderia
ser realizada entre 7 horas e
18 horas. Outras orientações
como evitar o consumo de
alimentos dentro dos cemitérios, evitar contato físico
e manter o distanciamento
também foram respeitadas,
segundo o titular da pasta.
“Ano passado as visitas
foram mais tímidas porque
ainda não tínhamos iniciado a vacinação e a Covid-19
ainda tinha altos índices.
Certamente as pessoas se
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sentiram mais à vontade
para prestar suas homenagens este ano e os locais
estavam preparados para
receber os visitantes.” As
equipes de abordagem
social da SEDHS também
orientou na busca pelos endereços dos túmulos, encaminhamento para serviços
administrativos e locais dos
banheiros químicos.
A SEDHS também orientou que os visitantes fizessem higienização das mãos
com água e sabonete líquido que foram ofertados em
pontos estratégicos dos cemitérios, além de papel toa-

lha e lixeira com acionamento por pedal. Também foram
dispostos pontos com álcool
70% para higienização de
mãos. Não foram realizadas
missas para não haver aglomerações, mas ainda assim
ocorreram sepultamentos.
Nos cemitérios particulares também houve aumento de visitas. Mesmo com a
chuva em alguns momentos
do dia, os visitantes não
deixaram de prestar homenagens aos que já se foram.
A designer de joias Muriel
Santana, de 37 anos, esteve no Cemitério Jardim das
Palmeiras para deixar flores

no túmulo do pai, morto em
2015 depois de um acidente
de carro. “A saudade sempre vai existir, a gente ainda
vive o luto, mas de forma
diferente. Visitar o túmulo
é um jeito de se mostrar
presente para ele que já se
foi, mesmo sabendo que ele
está em outro lugar agora.”
Ela disse que ainda fez
questão de visitar o túmulo
do cantor Cristiano Araújo,
morto dois meses depois
que o pai, também em um
acidente. “Eu senti muito a
morte do Cristiano Araújo
porque tinha pouco tempo
que tinha perdido meu pai.”

Após mil inscrições em
48 horas, a Prefeitura de
Goiânia estende para os
próximos dias, de quarta
a sexta-feira (3/11 a 5/11),
a ação intensiva no Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim
Curitiba para o cadastramento de mulheres no
Renda Família + Mulher e
inscrições ou agendamentos para o CadÚnico. O
intuito é atender as mulheres que precisam desse
serviço e que estão com
dificuldades nas inscrições.
A ação será realizada
das 8h às 17h, com o apoio
da Secretaria Municipal de
Políticas para as Mulheres
(SMPM), Secretaria de Desenvolvimento Humano e
Social (Sedhs), Escritório
de Prioridades Estratégicas
e o gabinete da primeira-dama Thelma Cruz.
As interessadas devem procurar o CRAS,
onde toda a equipe estará pronta para dar agilidade ao atendimento.
Não existe limite de inscrições, que vão até 31
de março de 2022. Caso
sejam aprovadas, as inscritas receberão o valor
de R$ 300 por seis meses
para que sejam utilizados
na compra de alimentos.
Os outros CRAS do
município seguem realizando as inscrições no CadÚnico. As inscrições no
Renda Família + Mulher
seguem sendo realizadas
no site da Prefeitura, na
Secretaria da Mulher, nos
postos do Atende Fácil e
nas ações itinerantes que
serão levadas para todas
as regiões da capital.
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Caiado anuncia congelamento do ICMS
dos combustíveis em R$ 6,55 em Goiás

D

efendido pelo governador Ronaldo Caiado, o congelamento
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) nos combustíveis entrou em vigor na segunda-feira (1º/11). No litro da gasolina comum será cobrado
valor fixo de R$ 6,55. Com
a medida, não será mais
repassado ao consumidor
aumento quando houver
reajustes estabelecidos pela
Petrobras.
“Congelamos
qualquer cobrança sobre
esses aumentos, a partir de
agora”, afirmou o governador, na sexta-feira (29/10). “E
não vamos admitir abusos.
O cidadão não aguenta mais
todo dia ter que arcar com
esses aumentos”, alertou.
Além da gasolina, que
terá seu ICMS cobrado sobre o preço fixo no litro da
gasolina comum, que é de
R$ 6,5553, outros combustíveis também serão alcançados pela nova medida
acatada pelo Governo de
Goiás. O óleo diesel obedecerá ao valor de R$ 4,9876;
gás de cozinha, R$ 8,0400 o
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quilo; e etanol hidratado, R$
4,7720. “O que passar desses valores não terá imposto”, apontou o governador.
Os preços dos combustíveis tomados como base para

o congelamento estão fixados
bem abaixo dos de mercado
praticados pelas bombas de
gasolina em Goiás. Os valores
estão fixados no Ato Cotepe,
de 22 de outubro, publicado

no DOU do dia 25 deste mês.
O congelamento do ICMS sobre os reajustes estabelecidos pela Petrobras entrou em
vigor no dia 1º deste mês e se
estende até 31 de janeiro de

2022. A decisão terá reflexo
no preço final ao consumidor.
O Estado de Goiás, por
intermédio da Secretaria da
Economia, defendeu voto
favorável à proposta de con-

gelamento por três meses
do preço médio ponderado
ao consumidor final de combustíveis (PMPF), aprovada
nesta sexta-feira (29/10)
pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz).
A reunião foi virtual e as
manifestações dos Estados
foram transmitidas por e-mail. Como a proposta foi
aprovada por unanimidade, seguiu para publicação
no Diário Oficial da União
(DOU), o que permitiu que
entrasse em vigor na segunda-feira (1º/11).
A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, diz
que a proposta representa
um esforço dos Estados
para conter a alta dos combustíveis. Ela cita o dólar e
a política de preços da Petrobras enquanto fatores limitadores no que se refere
às ações que poderiam ser
estabelecidas pelos Estados. “Nossa contribuição,
favorável ao congelamento,
não resolve o problema,
mas diminui a volatilidade
do preço do combustível
nesse período”, ressalta.

Estado realiza levantamento de demandas da comunidade LGBTQIA+
GEISA PEIXOTO

A Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social por
meio da Gerência de Diversidade Sexual e o Instituto
Mauro Borges, em parceria
com a Secretaria de Estado
de Saúde está realizando um
levantamento sobre as demandas da comunidade LGBTQIA+. O objetivo é realizar o
mapeamento sociodemográfico da população LGBTQIA+
no estado de Goiás, com intuito de subsidiar a formulação de Políticas Públicas voltadas para essa população.

De acordo com o Gerente da Diversidade Sexual/
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento
Social,
Rogério Araújo, em 2019 o
levantamento já havia sido
sugerido pela Superintendência dos Direitos Humanos da secretaria de estado
de desenvolvimento social.
“Ainda não foi feita nenhuma pesquisa desse tipo
aqui no Estado de Goiás.
Tem essa carência de dados. O município não sabe
quem é essa população
LGBT’, explica Rogério.

“É necessário a gente
produzir o diagnostico dessa população e compreender também quais são as
maiores vulnerabilidades e
demandas que essa população tem, em relação as
políticas públicas setoriais”,
pontua Rogério, “Além de
traçar o perfil, vai pontuando o acesso dessa população ou a falta dele á alguma
politicas, como a questão
da educação, de serviços de
saúde, assistência, segurança publica, cultura e lazer”,
afirma o gerente.

GOVERNO E ATIVISTAS
Rogério destaca que a partir
do levantamento será possível
apresentar as demandas, aos
gestores municipais e estaduais. ” A nossa proposta é que
a pesquisa atinja o maior número de municípios possíveis
porque já é bastante heterogêneo […] a gente quer que essa
pesquisa alcance a maior diversidade de pessoas” e completa,
“a partir daí teremos embasamento para compor politicas
públicas, porque politicas públicas se constrói quando conhece o grupo destinado”.
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Brasil promete reduzir emissões de gazes em
50% até 2030 e zerar desmatamento em 2028

O

ministro do Meio
Ambiente, Joaquim
Leite, anunciou nesta segunda-feira (1º/11) que
o Brasil vai aumentar a meta
de redução de gases poluentes de 43% para 50% até
2030 e que esse novo compromisso será oficializado
na COP26, a Conferência das
Nações Unidas sobre mudanças climáticas que ocorre
em Glasgow, na Escócia.
O anúncio foi feito em
evento em Brasília, transmitido ao vivo pela internet. O
Brasil havia apresentado inicialmente uma meta de redução das emissões em 37% até
2025 e 43% até 2030, usando
como base o ano de 2005.
O governo brasileiro
anunciou ainda antecipar
a meta de zerar o desmatamento ilegal de 2030 para
2028, e alcançar uma redução de 50% até 2027. A ideia,
conforme anúncio do governo
brasileiro, é que haja uma diminuição gradual da destruição da floresta em 15% ao ano
entre 2022 e 2024, subindo
para 40% de redução em 2025
e 2026, até alcançar desmatamento zero em 2028.

Divulgação

Leite também confirmou
que vai oficializar durante a
COP26 a meta de alcançar a
neutralidade de carbono até
2050 — quando as emissões
são reduzidas ao máximo e as
restantes são integralmente
compensadas, por exemplo,
com tecnologia de captura de
carbono da atmosfera.

“As contribuições do Brasil para superar o desafio estão postas. Não faltará empenho do governo federal
para chegar a um resultado
positivo. Apresentamos hoje
uma nova meta climática
mais ambiciosa, passando
de 43% para 50% até 2030
e a neutralidade de carbono

até 2050, que será formalizada durante a COP 26”, disse.
Um dos poucos líderes mundiais ausentes na
COP26, que teve início neste
domingo (31), o presidente Jair Bolsonaro disse, em
mensagem gravada e transmitida nesta segunda, que
há espaço para “mais ambi-

ção” no controle climático e
garantiu que o Brasil é “parte
da solução” do problema.
O discurso e a promessa
de “ambição” contrastam
com a política ambiental dos
três primeiros anos de governo Bolsonaro. A dificuldade
da delegação brasileira será
convencer os demais países

sobre a seriedade de seus
compromissos ambientais,
diante de dois anos consecutivos de aumento no desmatamento da Amazônia.
Dados mostram que, no
governo Bolsonaro, em 2020,
o número de focos de incêndios em todo o território foi
o maior em 10 anos; o volume de emissões de carbono
em 2019 foi o maior em 13
anos, e o desmatamento da
Amazônia atingiu o maior patamar desde 2008.
“O Brasil é parte da solução para superar esse desafio
global. Os resultados alcançados até 2020 demonstram
que podemos ser mais ambiciosos. Autorizei o ministro
do Meio Ambiente, Joaquim
Leite, a apresentar durante a
COP26 novas metas climáticas”, declarou Bolsonaro em
mensagem curta transmitida
durante o evento.
A COP26 acontece até 12
de novembro e reúne representantes de mais de 100
países para negociar novos
compromissos para alcançar
a meta do Acordo de Paris,
de manter o aquecimento
global em 1,5°C até 2100.

Estudantes se preparam para segundo Enem em um mesmo ano
Estudantes que fizeram
as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2020, aplicadas em janeiro e fevereiro deste ano,
e ainda não conseguiram
uma vaga no ensino superior, preparam-se para fazer
o segundo Enem do ano. A
menos de um mês para as
provas do Enem 2021, marcadas para os dias 21 e 28
de novembro, eles contam
que, apesar da ansiedade,
sentem-se um pouco mais
preparados para o exame.

O caminho não está sendo fácil. É a primeira vez que
o exame é aplicado duas vezes no mesmo ano, por causa da pandemia da covid-19.
Será também o segundo
Enem de Kailane Kelly da Silva Brito, 18 anos de idade,
valendo uma vaga no ensino
superior. Antes disso, a estudante participou apenas
como treineira, sem o diploma do ensino médio, para
testar os conhecimentos.
“Na edição do ano passado, eu não obtive o resulta-

do que eu esperava. Eu até
conseguiria entrar em outros
cursos, mas que não eram
do meu interesse”, disse. A
estudante ainda não definiu
o curso que pretende cursar,
mas busca uma nota alta suficiente para ter opções.
“Tem sido bem complicado. O meu problema, em
toda minha preparação, é
a questão de ser muito ansiosa. Isso me atrapalha no
momento da prova”, disse,
acrescentando que “no Enem
2020, eu acredito que fui

com uma base de conteúdo
boa, mas minha ansiedade
me atrapalhou muito. Meu
psicológico atrapalhou”.
A estudante de Cocal dos
Alves (PI) buscou, então, tratamentos que a ajudasse a
lidar com a ansiedade e acredita que está mais preparada
este ano. “O Enem virou,
para mim, uma grande oportunidade de mudar as coisas,
mudar minha vida. É como
eu posso ter a possibilidade
de mudar as coisas também
para minha família. Virou

algo muito além da prova”.
O fato de já conhecer
como é a prova é uma vantagem, segundo o técnico em
informática Franklyn Pinheiro, 29 anos de idade, do Rio
de Janeiro. No Enem 2020,
ele participou da primeira
aplicação no formato digital.
Ele tinha muitas dúvidas e se
surpreendeu, por exemplo,
com o fato da prova de redação ser feita em papel. Ele
havia se preparado para digitar o texto no computador.
“Estou tentando de novo

para ver se consigo uma nota
mais alta”, disse o estudante
que, com o Enem, pretende
cursar ciências da computação. Na reta final, ele usa a
internet para estudar e para
refazer provas de anos anteriores do Enem.
Pinheiro está inscrito novamente na modalidade digital. “A diferença do Enem
no papel é que não precisa
pintar as bolinhas [do cartão
de respostas], ficou mais fácil. No digital, você apenas
clica na resposta correta”.

Goiás, Tocantins e DF, 3 de Novembro de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
pp:8438-7649
------------------------------S10
09/10
PRATA
2.8
DIESEL
COLINA
COMF:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática
reF:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848

NISSAN
FRONTIER 09/10 prata 2.5
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848

ANO 12, Nº 2839
HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
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------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

------------------------------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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Sobe para 25 o número de mortos em
série de explosões e tiros em Cabul

D

uas explosões seguidas de tiros deixaram ao menos 25
mortos e cerca de 50 feridos
no hospital militar Sardar
Mohammad Dawood Khan,
em Cabul, na manhã desta
terça-feira (2/11) de acordo
com números atualizados
das autoridades locais. O
Taleban, grupo que tomou
o poder no Afeganistão em
agosto, atribuiu o ataque ao
braço afegão do grupo terrorista Estado Islâmico.
O ataque teve como alvo
o hospital militar, com 400
leitos, localizado em um dos
bairros mais ricos de Cabul,
onde tanto soldados feridos
que lutaram pelo antigo governo quanto combatentes
do Taleban estavam sendo
tratados. Em 2017, a mesma
instituição foi atacada pelo
grupo terrorista. O ataque,
na época, deixou mais de 30
mortos. O grupo italiano de
ajuda Emergency, que dirige
um hospital para traumas a
cerca de 3 quilômetros do
local, informou que estava
tratando alguns dos feridos.
Zabihullah Mujahid, porta-voz do Taleban, disse que o
ataque foi realizado por vários
membros do Estado Islâmico,
incluindo um homem-bomba

Reprodução

que detonou seus explosivos
no portão do hospital. Um
carro cheio de explosivos fora
do hospital também explodiu,
ferindo dezenas, e vários combatentes do Taleban foram
mortos e feridos no tiroteio
que se seguiu, disse Mujahid.
Um médico do hospital,
que não quis ser identifica-

do por temer por sua segurança, disse que os homens
armados entraram em uma
enfermaria cheia de combatentes do Taleban feridos
e atiraram neles em suas
camas. Outro médico que
estava escondido dentro
do hospital disse que ainda podia ouvir tiros dentro

do prédio no início da tarde
de terça-feira. Outra pessoa
disse que os agressores entraram em vários andares
e abriram fogo contra qualquer pessoa que viram,
acrescentando que alguns
médicos e enfermeiras se
trancaram no terceiro andar.
Um lojista do lado de fora

do hospital, que não quis ser
identificado, disse que as
explosões iniciais ocorreram
com 10 minutos de intervalo
e que havia muitas pessoas
no local. Ele foi ferido nas
costas, acrescentou. Este
complexo ataque ao hospital Sardar Mohammad Daud
Khan é provavelmente o pri-

meiro do tipo com o qual o
Taleban enfrenta: atores armados e um homem-bomba entrando em um prédio
grande e lotado de civis.
O governo apoiado pelo
Ocidente lidou com esses incidentes desdobrando comandos, quase sempre apoiados
pelas forças de operações especiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
Embora o Estado Islâmico
ainda não tenha assumido a
responsabilidade, tem havido
um aumento nos ataques do
grupo em todo o Afeganistão
desde a queda do governo
apoiado pelo Ocidente e a conquista do país pelo Taleban.
O grupo terrorista aproveitou a dificuldade do Taleban em proteger centros urbanos. O Taleban, conhecido
por realizar esse tipo de ataque durante os últimos 20
anos como insurgentes, tem
pouco apoio ou experiência
para lidar com esse tipo de
evento por conta própria.
Quando tomou o poder do
Afeganistão, o Taleban disse
ter restaurado a segurança
após décadas de guerra. As
explosões, que se somam a
uma lista crescente de ataques e assassinatos desde
então, apontam o contrário.
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‘Good Girls’, bandidas da ficção
usam machismo como arma

O

s boletos estão acumulando, mas Beth
(Christina Hendricks), Annie (Mae Whitman)
e Ruby (Retta) não têm um
centavo a mais no bolso. O
marido de Beth torrou todo o
dinheiro da família em investimentos terríveis – a incluir
um caso com a secretária – e
agora eles não conseguem
pagar as hipotecas da casa,
tampouco garantir a educação a longo prazo dos quatro
filhos. Annie é mãe solteira e
as poucas notas que tem na
carteira, vindas de expedientes mal pagos e exaustivos
como caixa de um supermercado, vão para a merenda
da filha, em transição para o
gênero masculino. Já Ruby e
o marido penam para manter a casa em ordem, fazem
turnos triplos e torcem para
que, um dia, consigam juntar
trocados o bastante para pagar os remédios caríssimos
da filha mais velha. Com
tantos perrengues financeiros, a solução surge de uma
conversa despretensiosa: assaltar o cofre do supermercado em que Annie trabalha.
O problema é que lá é onde
a gangue local lava dinheiro,
e o que poderia ser a salvação para tudo logo se torna
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Ex-loira do “Tchan” tem
ascensão meteórica na
PRF e incomoda colegas

a condenação definitiva das
três mães suburbanas ao
mundo do crime.
A premissa de Good Girls,
dramédia de quatro temporadas da Netflix, casa bem
com o título. Beth, Annie e
Ruby são boas moças, mas,
para sobreviver, não podem
ser – apenas agir como tal
para manter as aparências.
Em tramas do gênero, surge um “aliado” inesperado,
que, em qualquer outro tipo
de produção, seria um inimigo de peso: o machismo

estrutural. Apesar das boas
doses de culpa, elas piscam
os olhos brilhantes para policiais desconfiados, passam
ilesas por guardas fronteiriços enquanto transportam
carregamentos de dinheiro
ilegal (o lote vem disfarçado
como artesanato canadense) e fazem encontros com
gente da barra pesada em
parquinhos infantis. É claro
que, das poucas vezes que
despertam uma franzidinha
de testa de alguém, elas têm
lábia o bastante para contor-

nar a situação – é o tal do
“jogo de cintura”, em definição quase que literal.
A invencibilidade das criminosas, torcida pelos espectadores aqui e em tantas
outras séries, recai não só
nos estereótipos que a sociedade reforça – o da inocência presumida e da incapacidade feminina em cometer
transgressões éticas e legais
–, mas em uma vontade de
roteiristas em criar empatia,
quando não simpatia, por
protagonistas imorais.

Depois de passar em
concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no ano
passado, Silmara Miranda,
que ficou conhecida nacionalmente como “loira do
Tchan“, do grupo de axé É
o Tchan, tem tido ascensão
veloz na corporação.
Com menos de um ano
de casa, Silmara foi promovida a posto de chefia na
Comunicação Social da PRF.
Colegas dela apontam que as
funções de chefia são ocupadas por pessoas que já estão
há algum tempo no órgão.
Dizem ainda que servidores costumam ficar anos
em locais distantes antes
de conseguirem vagas melhores na PRF. Silmara Miranda foi aprovada para
trabalhar no Amazonas,

mas está em Brasília. Logo
após ter passado no concurso, em novembro de
2020, Silmara publicou foto
com Jair Bolsonaro.
“Sem palavras para
agradecer àquele que fez
desse sonho uma realidade
(A história é linda! Um dia
posso contar para vocês!).
Gratidão eterna sr. Jair
Messias Bolsonaro”, escreveu a integrante da PRF.
Silmara Miranda substituiu Sheila Mello em
2003 após vencer um
concurso para ser a nova
loira do É o Tchan. Ela deixou o grupo em 2007 para
se dedicar ao jornalismo
e chegou a trabalhar em
uma rádio em Salvador,
além de ter atuado como
assessora de imprensa.

