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DIÁRIO DO ESTADO
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O governo federal publicou na noite na segunda-feira (8), em edição extra do Diário da União, o decreto que regulamenta e Auxílio Brasil, 
programa social que deve substituir o Bolsa Família. O decreto detalha novas regras e parâmetros para participar do programa, incluindo novos 
tipos de benefícios adicionais às famílias participantes e também um aumento na idade máxima dos filhos para ter direito aos pagamentos.

Câmara aprova em 2º turno a PEC dos 
precatórios, que bancará Auxílio Brasil

Whindersson 
Nunes anun-
cia lançamen-
to de livro  p8

Iris Rezende levou Goiás ao pro-
tagonismo da política nacional
Enquanto governador, Iris colocou Goiás aos olhos do âmbito nacional ao 
fazer goianos chegarem no alto escalão do governo federal. A influência 
irista rendeu ao estado cinco ministros do Brasil “made in Goiás”.

p4

Segurança de 
vacina da Pfizer 
para crianças foi 
atestada pelo CDC  p4
É enganoso que as vacinas contra a covid-19 
desenvolvidas pela Pfizer não são seguras para uso 
em crianças e adolescentes, conforme descontextu-
aliza uma sequência de tuítes e uma postagem no 
Instagram aqui verificados.

 Debaixo de chuva forte e sob muitos aplausos, o corpo do ex-governador 
de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende foi sepultado no início da 
noite desta terça-feira (9). O enterro foi no cemitério Santana, onde tam-
bém estão os corpos dos pais dele, Genovena e Filostro.

Corpo de Iris Rezende é 
sepultado em Goiânia em ceri-
mônia restrita na Capital  p3
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Durante coletiva de im-
prensa concedida há 
pouco no Paço Muni-

cipal, o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, afirmou que um 
dos maiores conselhos que re-
cebeu do ex-governador e ex-
-prefeito Iris Rezende foi para 
“cuidar das pessoas.” Iris fale-
ceu na madrugada desta ter-
ça-feira (9/11), em São Paulo.

Rogério disse que o ex-
-prefeito deixa um legado de 
ensinamento e de carima, que 
ficará marcado não apenas na 
história de Goiânia, mas do 
Brasil. “Um homem íntegro, 
fiel, que compartilhava suas 
histórias e belas histórias das 
cidades de Goiânia e de Cris-
tianópolis. Quem nunca ouviu 
do Iris belas histórias de Goi-
ânia desde a sua chegada? E 
quem nunca viu seus olhos 
brilharem quando ele falava 
de pessoas, de estar com o 
povo e quando falava da cida-
de de Goiânia que ele sempre 
amou?”, perguntou Rogério.

A marca, a história e as 
obras de Iris se tornarão 
monumentos que o farão 
lembrado na cidade, disse 
Rogério, emendando que, 
para ele, que hoje é prefei-
to, ter assumido a gestão do 
ex-governador Iris Rezende 
aumenta a responsabilidade.

“Responsabilidade de 
manter esse legado, de man-
ter sempre em lembrança o 
nome de Iris Rezende Ma-
chado e de dar sequência às 

obras iniciadas por ele, como 
prometemos na campanha e 
estamos fazendo”, afirmou.

O prefeito ainda falou que 
cabe a ele, ao seu secretariado 
e aos servidores de Goiânia, 
com maior responsabilidade, 
assumir de fato, cada dia mais, 
esse desejo de ver a cidade 
crescer e se desenvolver, que 
era o desejo de Iris Rezende. 
“Iris deixa um legado e uma 
historia em cada obra feita na 
cidade de Goiânia”, reforçou.

ÚLTIMO ENCONTRO
A última conversa foi no 

escritório de Iris Rezende, 

na Avenida T-9, quando o ex-
-prefeito aconselhou Rogé-
rio a cuidar das pessoas.

“Foram muitas conver-
sas. E quando ele falava de 
Goiânia os olhos brilhavam. 
O amor que Iris tinha por 
Goiânia era imensurável. Le-
varei comigo a marca de um 
homem que foi importante 
para Goiás, Brasil e o mundo 
com os seus legados.”

PAÇO MUNICIPAL
O prefeito Rogério Cruz dis-

se que faz questão de o corpo 
de Iris Rezende passe pelo 
Paço Municipal e que os trâ-

mites estão sendo cuidados 
pelo cerimonial da Prefeitura.

MUTIRÕES
Para Rogério, os muti-

rões são uma marca deixa-
da por Iris que a Prefeitura 
dará continuidade. Estão 
parados em função da pan-
demia. “Me sinto honrado 
em dar continuidade.”

TRATAMENTO
O prefeito contou ter 

acompanhado o estado de 
saúde e tratamento do ex-
-prefeito de Goiânia por 
meio do secretário de Iris, 

Wilson Baleeiro. “Por duas 
vezes tentei visitá-lo, mas 
pelas dificuldades do mo-
mento, estava em UTI, não 
consegui. Outra vez, tentei 
em São Paulo, mas Wilson 
me disse que não era indica-
do para o momento.”

CONSELHEIRO
Além das belas e grandes 

histórias de Iris Rezende, que, 
segundo Rogério, eram o lega-
do e o sentimento que ele car-
regava consigo, os conselhos 
sempre passavam pelo cuida-
do com as pessoas. “Essa era a 
marca dele”, concluiu.

Wildes Barbosa

Nesta terça-feira (9), 
o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, divulgou 
o novo decreto para a 
capital, no qual libera a 
capacidade máxima dos 
estádios e praças espor-
tivas da cidade. Desta 
forma, os jogos já po-
derão ter a presença de 
100% do público. O pri-
meiro time a se benefi-
ciar será o Goiás, que irá 
entrar em campo nesta 
quarta-feira (10).

A volta da torcida aos 
estádios em Goiânia se 
deu de forma gradual. Em 
setembro, a prefeitura 
liberou 30% do público 
nos estádios. O jogo da 
base entre Vila Nova e 
Atlético-GO foi o primei-
ro evento teste, já a pri-
meira partida oficial com 
público foi entre Goiás e 
Brasil de Pelotas. Com 
o avanço da vacinação, 
em outubro também ha-
via sido liberado 60% da 
capacidade.

Apesar da liberação de 
100% da capacidade das 
praças esportivas, a pre-
feitura afirma que os pro-
tocolos contra a Covid-19 
deverão ser obedecidos. 
Os protocolos são exigi-
dos dos clubes de acordo 
com as normas da Secre-
taria Municipal de Saúde.

100% DA CAPACIDADE
No futebol, além do 

Goiás, o Atlético-GO e 
o Vila Nova também se-
rão beneficiados. O es-
meraldino jogará com o 
Coritiba e também com 
o Brusque, pela Série B. 
Ainda pela segundona, 
o Vila Nova irá receber 
o Vasco e o Londrina em 
casa, além do Nova Mu-
tum, pela Copa Verde. 
Já na Série A, o Atlético-
-GO jogará contra San-
tos, Juventude, Bahia e 
Flamengo. Outra equipe 
que irá se beneficiar será 
o Goiás Vôlei, que dispu-
ta a Superliga A.

Rogério Cruz diz que continuará 
legado de “cuidar das pessoas”

 Debaixo de chuva for-
te e sob muitos aplausos, 
o corpo do ex-governador 
de Goiás e ex-prefeito de 
Goiânia Iris Rezende foi se-
pultado no início da noite 
desta terça-feira (9). O en-
terro foi no cemitério San-
tana, onde também estão 
os corpos dos pais dele, 
Genovena e Filostro.

O sepultamento do po-
lítico foi realizado em ceri-
mônia restrita a familiares 
e pessoas próximas. O go-
vernador Ronaldo Caiado 
esteve presente.

A Guarda de Honra da 

Cavalaria fez uma salva 
de três tiros de festim 
na chegada do cortejo 
ao cemitério. Coroas de 
flores enfeitaram o tra-
jeto do caixão, carregado 
por agentes do Corpo de 
Bombeiros, do caminhão 
da corporação até o local 
do sepultamento.

O velório foi realizado 
no Palácio das Esmeraldas, 
no Centro de Goiânia. A 
cerimônia contou, segun-
do a Polícia Militar, com a 
presença de cerca de 4 mil 
pessoas. O que não faltou 
foi a demonstração de ca-

rinho do público.
Do lado de fora, diversas 

pessoas se aglomeraram e 
prestavam homenagens a 
Iris. Até mesmo o cachor-
ro Barack, do qual o políti-
co era tutor, foi lembrado. 
“Cuidem do Barack. O cara-
melo deve estar sofrendo”, 
dizia um cartaz.

Com uma foto de Iris, 
uma jovem não identifica-
da passou ao menos duas 
vezes para ver o corpo do 
emedebista. Chorando 
muito, ela foi aplaudida 
pela família e pelo governa-
dor Ronaldo Caiado.

Corpo de Iris é sepultado em Goiânia em cerimônia restrita
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O adeus de Iris Re-
zende representa a 
ruptura de seis dé-

cadas dedicadas a política e 
marcada por um nome que 
foi além de qualquer parti-
do. Enquanto governador, 
Iris colocou Goiás aos olhos 
do âmbito nacional ao fazer 
goianos chegarem no alto 
escalão do governo federal. 
A influência irista rendeu ao 
estado cinco ministros do 
Brasil “made in Goiás”.

O legado de Iris é uma 
marca registrada para os 
goianos. Na década de 80, 
quando foi eleito governador 
em 1982, o advogado entre-
gou seu mandato antes do 
fim para assumir o comando 
do Ministério da Agricultura, 
durante o governo de José 
Sarney (PMDB). Durante os 
anos à frente da pasta, o Bra-
sil teve recordes de safra e se 
destacou como um produtor 
no cenário internacional.

Seu destaque o fez dis-
putar as prévias internas do 
Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) para ser 
candidato à presidência do 
Brasil em 1989, mas acabou 
perdendo para Ulysses Gui-
marães. Iris ingressou no 
partido ainda durante a Di-

tadura Militar, logo no nasci-
mento do MDB.

Em 1990 foi eleito go-
vernador de Goiás e, quatro 
anos depois, eleito ao Sena-
do. Enquanto senador, Iris foi 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), a 
mais importante da Casa, en-
tre os anos de 1995 e 1996. 
Em 1997, tentou a presidência 
do Senado, mas perdeu para o 

baiano Antônio Carlos Maga-
lhães. Neste mesmo ano, Iris 
foi nomeado para ser ministro 
da Justiça, cargo que o mdbis-
ta ocupou por um ano.

GOIANOS EM BRASÍLIA
A década de 1990 foi um  

período marcado pela indi-
cação de goianos aos minis-
térios. Iris Rezende indicou 
o médico Dr. Henrique San-

tillo ao ministério da Saúde, 
Lázaro Barbosa, ao comando 
do ministério da Agricultura, 
Ovídio de Angelis ao minis-
tério de Desenvolvimento 
Urbano e Secretário Especial 
de Políticas Regionais e Iram 
Saraiva ao ministério do Tri-
bunal de Contas da União.

Depois deste período, 
o caminho para os goianos 
ficou mais difícil. Nos go-

vernos do Partido dos Tra-
balhadores (PT), os políticos 
de Goiás exerceram poucas 
influências no âmbito nacio-
nal para os ex-presidentes 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e Dilma Rousseff (PT). Ape-
nas em 2016 que um goiano 
ocupou o alto escalão do go-
verno federal, como é o caso 
de Henrique Meirelles, no-
meado Ministro da Fazenda 

e Alexandre Baldy, em 2017, 
como Ministro das Cidades.

Com a saída de Iris Re-
zende do governo estadual, 
nenhum outro governador 
conseguiu levar de novo um 
nome de Goiás para Brasília. 
Na análise do estrategista 
político, Márcio Lima, a mor-
te do político representa a 
“perda de uma das grandes 
referências na política goia-
na”. Iris Rezende era uma 
das caras do MDB, bem 
como o ex-governador, Ma-
guito Vilela, também faleci-
do em 2021, em decorrência 
da Covid-19. Essas duas mor-
tes, segundo o publicitário, 
deixam um “vácuo, uma la-
cuna” no cenário goiano.

Ainda, de acordo com 
Lima, o destaque de Iris se 
dá porque ele foi um políti-
co que trabalhava pensando 
nas “ações futuras e não só 
as momentâneas” – fazen-
do referência a situação de 
quando Iris tentou disputar 
a presidência da República. 
O estrategista afirma ainda 
que Iris era mais que uma 
“enciclopédia da política”, 
ele ensinou que “um político 
sozinho não faz nada”, elo-
giando a abertura de diálogo 
que o mdbista tinha.

Os eleitores de todo o Es-
tado de Goiás terão até o dia 
04 de maio de 2022, para re-
alizarem o cadastro eleitoral 
ou regularizarem sua situa-
ção perante a justiça eleito-
ral. Isso significa dizer que o 
eleitor que não resolver suas 
pendências até a data esti-
pulada pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-GO) estará 
impossibilitado de exercer 
o voto ou se candidatar nas 
próximas eleições.

A data também é o pra-

zo máximo para as pessoas 
que querem transferir seu 
título de eleitor para outra 
cidade ou estado, corrigir 
ou atualizar algum dado 
referente ao seu título elei-
toral. Por conta da pande-
mia de Covid-19 as coletas 
biométricas (fotos e digital) 
não estão sendo realizadas.

As regularizações podem 
ser feitas através da inter-
net, no site do TRE-GO, na 
aba Título Net. Lá o eleitor 
encontrará o passo a passo 

para o registro de sua solici-
tação. É importante que para 
a regularização do título de 
eleitor, é necessário que não 
haja débitos junto à justiça 
eleitoral. Em caso de débi-
tos, o primeiro passo é gerar 
a guia de pagamento no site 
do TRE-GO e quitar o débito.

Após anexar os docu-
mentos solicitados, o eleitor 
pode acompanhar o seu pe-
dido na mesma página na in-
ternet. Para aqueles que não 
possuem acesso à internet 

ou não tenham conseguido 
utilizar o site do TRE-GO, a 
orientação é entrar em con-
tato com uma zona eleitoral 
em seu município e solicitar 
o agendamento para atendi-
mento presencial.

Vale lembrar que os títu-
los eleitorais não estão sen-
do impressos, desta forma a 
consulta de dados e outros 
serviços, como certidões e 
consulta de locais de vota-
ção, estão sendo através do 
aplicativo de celular e-Título.

Reprodução

Eleitor goiano tem seis meses para tirar ou regularizar situação eleitoral

Iris Rezende levou o Estado de Goiás 
ao protagonismo da política nacional
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O governo federal pu-
blicou na noite na 
segunda-feira (8), em 

edição extra do Diário Oficial 
da União, o decreto que regu-
lamenta e Auxílio Brasil, pro-
grama social que deve substi-
tuir o Bolsa Família.

O decreto detalha novas 
regras e parâmetros para 
participar do programa, in-
cluindo novos tipos de bene-
fícios adicionais às famílias 
participantes – como bolsas 
para jovens com bom de-
sempenho em esportes e ci-
ências na escola – e também 
um aumento na idade máxi-
ma dos filhos para ter direito 
aos pagamentos.

Tinham direito ao Bolsa 
Família as famílias com renda 
abaixo da linha da pobreza 
e com filhos de até 17 anos 
matriculados na escola. Essa 
idade foi estendida para 21 
anos. O texto também não 
fala sobre as fontes de finan-
ciamento para o programa.

A ampliação do benefício 
para R$ 400 em 2022 de-
pende da aprovação da PEC 
dos Precatórios, que ainda 
deve ser votada em segundo 
turno na Câmara dos Depu-
tados nesta semana. A PEC 
reformula regras do Orça-
mento e abre espaço para 
novos gastos em 2022.

De acordo com o gover-

no, os primeiros pagamentos 
do novo Auxílio Brasil come-
çarão em 17 de novembro, 
para cerca de 14,6 milhões 
de famílias. Todas as pessoas 
cadastradas no Bolsa Família 
receberão o novo benefício 
automaticamente.

A expectativa do governo 
é que, em dezembro, o va-
lor do benefício possa subir 
para R$ 400 e que o núme-
ro de beneficiários avance 
para 17 milhões, mas essa 

ampliação ainda depende de 
fonte para financiamento.

“O Programa substitui o 
Bolsa Família e traz uma am-
pliação significativa em seu 
escopo, além de simplificar 
a cesta de benefícios, pre-
zando pela emancipação das 
famílias que já estejam em 
situação de autonomia, a fim 
de que ocorra a entrada de 
novas famílias em situação 
de vulnerabilidade”, afirmou 
o Planalto, em nota.

As mudanças incluem re-
formulações nos benefícios 
que hoje são pagos a famí-
lias pobres com crianças e 
adolescentes ou a famílias 
na pobreza extrema.

POBREZA REAJUSTADA
Para ser elegível tanto ao 

Bolsa Família quanto, ago-
ra, ao Auxílio Brasil, a renda 
mensal da família deve estar 
abaixo da linha da pobreza, 
que passa a ser de no máxi-

mo de R$ 200, considerada a 
renda per capita da casa: é o 
equivalente, por exemplo, a 
uma casa com cinco pessoas 
que vivem com um total de 
R$ 1.000 por mês.

Famílias com renda per ca-
pita inferior a R$ 100 são con-
sideradas em situação de ex-
trema pobreza. Estes recortes 
de renda são definidos pelo 
próprio governo e não eram 
revistos desde pelo menos 
2018. Os valores foram atua-

lizados na última sexta-feira 
(5), por outro decreto edita-
do por Bolsonaro, com um 
reajuste de 17%. Até então, o 
limite da extrema pobreza es-
tava R$ 89 e, da linha da po-
breza, em R$ 178 por pessoa.

BOLSA FAMÍLIA
Oficialmente extinto em 

outubro depois de 18 anos 
de existência, o Bolsa Famí-
lia pagava um benefício de 
R$ 41 a R$ 48 por gestante, 
bebê, criança ou adolescen-
te na família, para todas as 
famílias com renda mensal 
per capita abaixo da linha da 
pobreza (de até R$ 178 por 
mês antes do reajuste).

Estes valores foram rea-
justados, pelo decreto de sex-
ta-feira, para R$ 49 a R$ 57.

As famílias podiam acumu-
lar um máximo de cinco bene-
fícios (R$ 205) para gestantes 
e os dependentes de até 15 
anos, e dois (R$ 96) para os 
jovens de 16 e 17. As crian-
ças e adolescentes precisam 
estar matriculados na escola 
e comprovar frequência para 
ter direito ao benefício.

As famílias na extrema 
pobreza (aquelas com renda 
per capita menor do que R$ 
89, antes do reajuste), ainda 
recebiam um benefício fixo 
de R$ 89. Este valor foi rea-
justado para R$ 100.

Divulgação

Câmara aprova em 2º turno PEC dos 
precatórios, que bancará Auxílio Brasil

É enganoso que as vacinas 
contra a covid-19 desenvol-
vidas pela Pfizer não são se-
guras para uso em crianças e 
adolescentes, conforme des-
contextualiza uma sequência 
de tuítes e uma postagem no 
Instagram aqui verificados.

Nos posts, um médico 
alega que a própria Pfizer 
informou em um documen-
to que o número de parti-

cipantes no programa de 
desenvolvimento clínico da 
vacina para crianças de 5 a 
11 anos era muito reduzido 
para detectar risco poten-
cial de miocardite associa-
da ao imunizante.

O documento citado nas 
publicações de fato exis-
te e foi apresentado em 
reunião junto ao Comitê 
Consultivo de Vacinas e 

Produtos Biológicos (VR-
BPAC), da Food & Drug Ad-
ministration (FDA). Porém, 
o conteúdo publicado nas 
redes sociais não explicita 
coerentemente os dados 
que constam no relatório.

A própria FDA chegou a 
publicar um release infor-
mando ter autorizado a va-
cina da Pfizer-BioNTech para 
uso emergencial em crianças 

e adolescentes entre 5 e 11 
anos, o que reforça ser enga-
nosa a tese de que os imuni-
zantes contra o coronavírus 
não seriam seguros para 
essa faixa etária.

O autor questiona a segu-
rança da vacina citando que, 
a longo prazo, a possibilida-
de de miocardite só será ava-
liada em cinco estudos pós-
-autorização, incluindo um 

de cinco anos de duração. 
Porém, omite dados do pró-
prio documento informando 
sobre os baixos riscos em 
comparação ao benefício, já 
que a covid-19 pode acarre-
tar em problemas de saúde 
mais graves e até a morte.

Procurado, o autor do 
tuíte afirmou ser a favor da 
vacinação, mas “ser contra 
esta vacina, neste grupo etá-

rio”. Insistiu, erroneamente, 
que não houve “estudos de 
segurança adequados” e de-
clarou que as pessoas têm o 
direito de saber “que o pró-
prio fabricante diz que os 
riscos só serão conhecidos 
após cinco anos do início da 
vacinação”. Por fim, ele con-
siderou a aprovação da va-
cina, sem todos os estudos, 
inédita e absurda.

Segurança de vacina da Pfizer para crianças foi atestada pelo CDC



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.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 7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 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 
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:3213-
4848

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
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 auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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 
-------------------------------

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
-------------------------------
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 Tribunal Penal In-
ternacional (TPI) vai 
abrir uma investi-

gação sobre possíveis cri-
mes contra a humanidade 
cometidos na Venezuela, 
comandada pela ditadura de 
Nicolás Maduro, informou 
nesta quarta (3) o procura-
dor-chefe, Karim Khan, após 
visita ao país.

A decisão da corte é o 
desenrolar de um exame 
prévio iniciado há três anos, 
quando líderes de seis paí-
ses solicitaram que o regime 
venezuelano fosse investi-
gado por crimes de lesa-hu-
manidade cometidos desde 
2014. Foi a primeira vez que 
nações acionaram o TPI con-
tra outro país signatário do 
Estatuto de Roma.

O anúncio da investigação 
foi compartilhado também 
pelo regime do país por meio 
de um memorando assinado 
por Maduro e Khan. O do-
cumento assinala que ”há 
diferenças de opinião sobre 
o tema” e que o governo da 
Venezuela ”considera que as 
denúncias devem ser investi-
gadas no país por instituições 
nacionais”. Outro trecho diz, 
ainda, que Caracas não vê re-
quisitos suficientes para que 
a denúncia passe da fase de 
exame preliminar para uma 

investigação no TPI.
Quando um caso é apre-

sentado à corte, alguns dos 
pré-requisitos para que se 
torne uma investigação são: 
existirem evidências de que 
tenha sido cometido um 
crime de competência do 
tribunal (crimes de guerra, 
contra a humanidade ou 
genocídio); o fato ser gra-
ve; a investigação atender 

aos interesses da Justiça e o 
Estado investigado não estar 
julgando os supostos crimes 
em território nacional.

A corte entendeu que, no 
caso venezuelano, todos os 
tópicos atendem aos padrões 
necessários para a abertu-
ra de uma investigação. ”O 
exame preliminar inaugura-
do em 2018 nada mais é do 
que um estágio de filtragem 

à medida que avançamos 
para este novo estágio”, dis-
se o procurador-chefe, Karim 
Khan, um advogado britâni-
co, durante evento transmiti-
do pelos canais estatais.

Relatório do Conselho 
de Direitos Humanos das 
Nações Unidas divulgado 
em meados de setembro 
de 2020 apontou que cri-
mes como assassinatos, 

uso sistemático de tortura, 
desaparecimentos forçados 
e detenções arbitrárias são 
cometidos no país com o 
conhecimento ou mesmo 
o apoio de figuras do alto 
escalão de Maduro, incluin-
do o próprio ditador.

O tribunal vinha sinalizan-
do o objetivo de iniciar uma 
investigação. O relatório anual 
das atividades da corte publi-

cado em dezembro de 2020 
dizia que, de acordo com as 
informações disponíveis, ”há 
uma base razoável para acre-
ditar que, pelo menos desde 
abril de 2017, civis, autorida-
des, membros das Forças Ar-
madas e apoiadores do gover-
no cometeram crimes contra 
a humanidade”.

O documento informava 
que a base de evidências di-
alogava principalmente com 
as violações cometidas em 
prisões, como tortura, vi-
olência sexual e perseguição 
contra dissidentes políticos. 
Apontava, ainda, que grupos 
como a Polícia Nacional Bo-
livariana, o Serviço de Inte-
ligência, a Guarda Nacional e o 
Serviço de Contra-Espionagem 
estavam entre os que comete-
ram as violências, bem como 
”indivíduos pró-governo”.

As denúncias internacio-
nais cresceram especialmen-
te após a onda de protestos 
em oposição ao governo que 
tomou as ruas do país em 
2018, com pautas que iam de 
demandas sociais, como fal-
ta de comida e suprimentos 
médicos, à saída de Maduro. 
Monitoramentos de organi-
zações sociais indicam que 
cerca de 6.000 manifestações 
em todo o país foram organi-
zadas somente naquele ano.

Reprodução

Tribunal Penal Internacional vai investigar 
Venezuela por crimes contra humanidade
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Whindersson Nunes 
anunciou o lançamento do 
livro “Vivendo como um 
guerreiro”, no qual “con-
ta sobre tudo” sobre sua 
vida, conforme explicou 
durante participação no 
programa “Encontro”.

“Tem até erro de portu-
guês”, brincou Whinders-
son sobre o fato de o livro 
ainda não ter ido para edi-
ção. “Tudo o que eu tinha 
pra falar, tem nesse livro.”

No programa, Whinders-
son também falou sobre 
depressão. O humorista 
costuma falar abertamen-
te sobre o transtorno de 
saúde mental. E durante a 
atração, citou a importância 
de conhecer a história com-
pleta de uma pessoa para 
entender melhor a doença.

“Às vezes, não é uma tris-
teza de hoje, de ontem. Você 
não consegue conversar 
com as outras pessoas por-

que a galera não entende ou 
pensa que é frescura. Quan-
do bate no calo da gente, é 
que a gente sente. Quando 
a gente sente, a gente vê a 
real. Não é uma coisa que 
quero que ninguém sinta”, 
afirmou Whindersson.

“Aí começam a falar as 
coisas que você não quer 
ouvir: ‘Você tem tudo’. Eu 
sei que tenho tudo, por 
isso que tô assim. Você fica 
mais triste ainda.”

“Pra conversar pessoas 
que não são do seu círculo 
e estão falando coisas só 
pra te agradar. O profissio-
nal sabe qual o parafuso 
que você tem que apertar.”

“Ter empatia com Karol 
Conká é pra, antes de falar, 
pensar na mãe dela, no pai, 
não é só uma pessoa que é 
afetada na parada. Ou a 
Maria. Não é só dela que 
tão falando, tá afetando a 
mãe, o pai, os amigos”.

A segunda temporada 
do sucesso da Netflix 
“Round 6” foi confir-

mada pelo diretor e criador, 
Hwang Dong-hyuk. A nova 
fase da produção sul-coreana 
ainda não tem previsão de 
lançamento. A série, lançada 
em 17 de setembro, é a mais 
vista da história do serviço de 
streaming, batendo o recor-
de de mais de 111 milhões 
de espectadores em todo o 
mundo.

Em entrevista à agência 
Associated Press, Dong-hyuk 
revelou que não teve esco-
lha em relação a criação de 
uma segunda temporada 
visto o sucesso da série. “Há 
tanta pressão, tanta deman-
da e tanto amor por uma 
segunda temporada, que 
sinto que nos deixaram sem 
escolha. Mas posso dizer 
que realmente haverá uma 
segunda temporada. Está 
na minha cabeça agora. Es-
tou no processo de planeja-
mento. Mas acho que é cedo 
demais para dizer quando e 
como vai acontecer”.

A trama gira em torno de 
um grupo de 465 sul-core-
anos com várias dívidas e, 
para quitá-las, aceita parti-
cipar de jogos infantis letais 
para ganhar uma bolada de 
dinheiros. Os participantes 
ficam confinados em uma 

ilha e têm que superar desa-
fios, eliminando outros com-
petidores para sobreviver.

Para a revista americana 
The Hollywood Reporter, o 
diretor disse que a produção 
foi uma maneira de repensar 
o fluxo competitivo da socie-

dade. “Essa foi, na verdade, 
minha maneira de comuni-
car a mensagem de que você 
não deve ser arrastado pelo 
fluxo competitivo da socie-
dade, mas que você deve co-
meçar a pensar sobre quem 
criou todo o sistema”.

Apesar do sucesso, Round 
6 recebeu críticas pela vio-
lência, principalmente para o 
público infantil. Inclusive, no 
Rio de Janeiro, uma escola es-
creveu uma carta alertando 
4aos pais sobre a produção 
e ganhou apoio de pediatras.

Segunda temporada de “Round 
6” é confirmada pelo diretor

Whindersson Nunes fala 
sobre depressão e anun-
cia lançamento de livro


