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Cada 10 crianças Cada 10 crianças 
abusadas sexualmente, abusadas sexualmente, 
9 sofrem a violência 9 sofrem a violência 
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Governo de Goiás Governo de Goiás 
vai construir mais vai construir mais 
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século XXI século XXI 
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Não temos interesse em uma Não temos interesse em uma 
Terceira Guerra Mundial, diz Casa BrancaTerceira Guerra Mundial, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou, nesta segunda-feira (14), que os Estados Unidos não possuem interesse no início 
de uma Terceira Guerra Mundial e nem no envio de tropas para a guerra na Ucrânia. Psaki respondia a um questionamento sobre a utilização 

de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia, afirmando que a ação não está de acordo com as normas globais.  p7
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O perigo não estava 
do lado de fora e o 
abusador não era um 

‘monstro’ que surgiu do nada”, 
mas, sim, um rosto conheci-
do para 91,8% das crianças 
cujos casos de abuso sexual 
foram registrados no Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), da Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Goiânia. O Sistema recebe 
ocorrências da própria Capi-
tal e também de outros mu-
nicípios. Os dados foram le-
vantados a pedido do Diário 
do Estado e são referentes a 
todos os meses de 2021.

Os números também 
mostram que a criança foi 
abusada por um familiar 
em 7 de cada 10 casos. Co-
nhecidos das famílias são 
24% dos abusadores.

Já entre vítimas adoles-
centes, de 10 a 20 anos de 
idade, as próprias casas fo-
ram os locais da violência em 
83,9% das situações, sendo 
que 38% foram cometidas 
por um membro da família 
e 34% por conhecidos. As 
maiores vítimas são as me-
ninas. Na população de até 9 
anos, elas são 74,3% de todas 
as crianças abusadas. Entre 

adolescentes, 93,4%.
“O perigo não está fora. 

Autores de violência não 
têm cara, nem característi-
cas específicas. Podem ser 
pessoas da convivência, 
que ninguém tem a mínima 
ideia que pode ser autor de 
violência: pai, avô, parente 

extremamente amigável. O 
abusador se aproveita do 
vínculo com a criança para 
abusar. Quem vai denunciar 
uma situação dessas tem 
que ter coragem, porque, às 
vezes, denuncia o próprio 
marido, por exemplo. Precisa 
de coragem e compromisso 

com a saúde da criança”, afir-
ma a psicóloga do Sinan, Ma-
ria Aparecida Alves da Silva.

O Sistema da prefeitura 
registrou 335 casos de vio-
lência sexual contra criança 
e 445 contra adolescentes 
ano passado. Os números, 
porém, não chegam a repre-

sentar 10% da realidade, se-
gundo Maria Aparecida.

Os abusos são mais nu-
merosos, já que nem todos 
passam pelo Sinan. Alguns 
vão para os registros das de-
legacias, outros sequer são 
denunciados. O DE solicitou 
à Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás os números 
do estado, mas até o fecha-
mento desta reportagem 
não obteve os dados.

À frente da Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), Mar-
cella Orçai, em Goiânia, diz 
que os casos são constantes. 
“Recebemos denúncia pra-
ticamente todos os dias. Na 
maioria delas, se o abusador 
não está dentro da família, 
é do convívio da criança ou 
adolescente. Não é quando 
ela está na rua [que costuma 
acontecer], é na escola, na 
igreja, em casa, no bar”, rela-
ta a delegada.

CRIANÇAS
Nem todo abuso deixa 

sinais no corpo. Inclusive, 
quando o médico examina a 
vítima para a formulação do 
inquérito policial, caso não 
encontre sinais de violência, 
não dá atestado de negativi-
dade e sim de inconclusão. 

O julgamento sobre o as-
sassinato do jornalista Valé-
rio Luiz, que estava marcado 
para 8h30 desta segunda-
-feira (14), foi adiado pela 
terceira vez. O júri popular 
dos cinco acusados foi re-
marcado para 2 de maio. O 
adiamento se deu porque 
o advogado de defesa do 
ex-presidente do Atlético 
Goianiense, Maurício Sam-
paio, deixou o caso. Agora, 
um dos acusados de arqui-
tetar o assassinato do jor-
nalista terá este prazo para 
buscar outro advogado.

O juiz Lourival Machado 
da Costa presidiria o julga-
mento hoje, que seria trans-
mitido pelo canal oficial do 
Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás (TJ GO) no You-
Tube. Ao todo, são 30 teste-
munhas, 7 jurados e 5 réus.

Segundo o advogado de 
acusação e filho do jornalista, 
Valério Luiz Filho, o julgamen-
to não pode ser adiado no-
vamente, de acordo com as 
normas. “Se outro advogado 
desistir, a defensoria pública 
vai fazer o júri”, explica. Para 
Valério Filho, há certa frustra-
ção neste terceiro adiamento.

“Mas  2 de maio não está 

tão longe e nossa expectati-
va continua grande e firme 
na condenação de todos 
eles. Mas fica evidente tam-
bém a decisão [por parte da 
defesa] de protelar em cada 
detalhe, sempre que possí-
vel”, argumenta o advogado.

RELEMBRE O CASO
Valério Luiz foi morto a ti-

ros, aos 49 anos, no dia 12 de 
julho de 2012, quando saía da 
Rádio Bandeirantes 820 AM, 
onde trabalhava, no Setor Ser-
rinha. Em 2019, o julgamento 
foi adiado, sob alegação de fal-
ta de estrutura para um caso 
que exigiria grande acomoda-

ção. Então, ficou definida, pelo 
juiz Lourival Machado, da 4ª 
Vara de Crimes Danosos Con-
tra à Vida, uma nova data. Esta 
também foi adiada, mas por 
conta da pandemia

No processo, além de 
Maurício Sampaio, aponta-
do como mandante do cri-
me contra o jornalista, estão 
Urbano Carvalho, que traba-
lhava para Maurício e é acu-
sado de contratar o policial 
que teria executado Valério; 
Djalma Gomes, PM que, se-
gundo a acusação, trabalha-
va como segurança de Mau-
rício e recebia favores por 
isso; o açougueiro Marcus 

Vinícius Pereira Xavier, que 
teria colaborado com o pla-
nejamento do crime; e ain-
da Ademá Figueiredo, PM 
acusado de fazer os disparos 
que mataram o jornalista. 
Maurício Sampaio chegou 
a ser preso, entre fevereiro e 
maio de 2013, mas aguarda 
o julgamento em liberdade.

No inquérito policial, fo-
ram encontrados elementos 
suficientes para colocar os 
suspeitos de matar o jornalis-
ta na posição de indiciados. 
Na mesma linha, o Ministério 
Público entrou com denún-
cia, em fevereiro de 2013, 
iniciando a ação penal. 

Reprodução

Dados do Cadastros 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
revelou que Goiânia criou 
35.871 vagas de empregos 
formais em 2021, enquan-
to Anápolis gerou 7.529 e 
Aparecida de Goiânia 5.127 
ocupações com carteira as-
sinada. Além da liderança na 
geração de vagas, os índices 
alcançado pela Capital em 
2021, foram superiores ao 
de 2019, período anterior à 
pandemia de Covid-19;

“O ano de 2021 foi de 
inúmeros desafios. A pan-
demia de Covid-19 afetou 
a economia de todo o país. 
Trabalhamos muito para 
salvar vidas e mitigar o 
efeito da crise sanitária na 
economia da capital”, afir-
ma prefeito Rogério Cruz. 
“Mesmo com todas as difi-
culdades do ano passado, 
conseguimos criar ambien-
te propício para geração de 
oportunidades e renda para 
nossa população”, avalia.

O número das novas va-
gas de emprego em 2021 
é superior à quantidade de 
vagas criadas em 2019, an-
tes do início da pandemia, 
quando foram gerados 21 
mil novos postos de traba-
lho na capital. De acordo 
com o secretário de De-
senvolvimento e Economia 
Criativa, Michel Magul, o 
emprego formal é a manei-
ra mais segura e satisfatória 
de superar a pobreza.

Goiânia é a segunda ca-
pital com maior crescimen-
to em empregos. O Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
também divulgou dados de 
trabalhos formais em janei-
ro de 2022. Goiânia lidera a 
geração de emprego com 
saldo de 4.273 novos traba-
lhadores com carteira assi-
nada, enquanto Aparecida 
de Goiânia aparece logo 
atrás com 1.149, e Anápolis 
888 novas vagas.

Cada 10 crianças abusadas sexualmente, Cada 10 crianças abusadas sexualmente, 
9 sofrem a violência dentro de casa9 sofrem a violência dentro de casa

Julgamento do caso Valério Luiz é adiado; 2 de maio é a nova dataJulgamento do caso Valério Luiz é adiado; 2 de maio é a nova data

Líder na Líder na 
criação de criação de 
empregos, empregos, 
Goiânia cria Goiânia cria 
35,8 mil 35,8 mil 
vagasvagas

LETÍCIA BRITO 

LETÍCIA BRITO

REDAÇÃO

BRASIL, 15 DE MARÇO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



O governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta segunda-feira 

(14/03), ordem de serviço 
para a construção de um co-
légio padrão século XXI no 
Residencial Jardins do Cer-
rado 9, em Goiânia. A escola 
terá capacidade de atender 
1.296 alunos da região em 
três turnos e será estrutura-
da com 12 salas de aula, seis 
banheiros, dois laboratórios, 

bloco administrativo, biblio-
teca, cozinha, refeitório e es-
tacionamento. O investimen-
to do Governo do Estado é 
de R$ 6,5 milhões.

Atualmente, na região que 
abriga mais de 40 mil mo-
radores, o Colégio Estadual 
Jardim do Cerrado é a única 
escola pública que oferta En-
sino Médio. “Nós já inaugura-
mos uma escola e, agora, es-
tamos construindo uma outra 
aqui, com toda a estrutura e o 
que existe de mais moderno e 

com dinheiro depositado em 
caixa”, ressaltou o chefe do 
Executivo estadual.

AMPLIAÇÃO
O novo colégio irá abri-

gar os alunos do Colégio 
Estadual Jardim do Cerrado 
que, atualmente, funciona 
em uma área cedida pela 
Prefeitura de Goiânia, no Re-
sidencial Jardins do Cerrado 
7. O espaço foi reestruturado 
pelo Estado e inaugurado 
em agosto de 2021. A titular 

da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), Fátima Ga-
violi, frisou que, além da nova 
instituição, em função da de-
manda, haverá a ampliação 
da unidade que recebe atual-
mente os alunos da comuni-
dade. “Vamos construir mais 
dois pavilhões para atender-
mos mais crianças”, anunciou.

A coordenadora do Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS) e presidente de honra 
da Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG), primeira-
-dama Gracinha Caiado, des-
tacou o avanço qualitativo 
com a nova obra. “A escola 
vai funcionar com tudo o 
que os alunos merecem, com 
biblioteca, laboratório, cozi-
nha, vai ser realmente uma 
escola linda”, afirmou.

Já o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, enfatizou 
a atuação conjunta. “Fica 
nosso reconhecimento e 
gratidão por essa parceria 
muito importante para nós 
e que, agora, está sendo de-
monstrada aqui também no 
Jardins do Cerrado”, decla-
rou ao citar que o terreno 
para a construção foi desti-
nado pela prefeitura.

O ex-governador Marco-
ni Perillo passa por exames, 
na manhã desta segunda-
-feira (14), depois de ser 
diagnosticado com pneu-
monia bacteriana. Segundo 
a assessoria, ele “segue se 
recuperando muito bem”.

No sábado (12) , Mar-
coni anunciou, em rede 

social, que havia recebido 
diagnóstico da doença e 
que vinha se tratando em 
casa. “Estou de repouso, 
por recomendação médica, 
e devidamente medicado. 
Em breve estarei de volta à 
rotina intensa de trabalho. 
Agradeço todas as mensa-
gens de carinho e apoio”, 
escreveu na publicação.

O ex-governador publi-

cou ainda a foto do rela-
tório médico, emitido no 
hospital Santa Mônica, em 
Aparecida de Goiânia. No 
documento, a médica in-
fectologista Ana Carolina 
de Araújo Andrade detalha 
que o tratamento consis-
te em “uso de antibiótico 
e demais medidas clínicas, 
apresentando evolução clí-
nica satisfatória, sem febre 

e alimentando-se bem”.
Em janeiro deste ano, 

Marconi foi internado com 
arritmia cardíaca, em Goi-
ânia. O ex-governador ha-
via chegado ao hospital 
queixando-se de palpita-
ção. Passou por exames 
laboratoriais e de imagem 
cardiológica, que revelaram 
taquiarritmia. Na mesma se-
mana, recebeu alta.

Reprodução

Reprodução

O relator da CPI da 
Violência Contra a Mu-
lher na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, 
Thiago Auricchio (PL), 
pediu no relatório final 
das investigações a cas-
sação do mandato do 
deputado Arthur do Val 
(sem partido). O parla-
mentar se desfiliou do 
Podemos e saiu do MBL 
depois da divulgação de 
áudios sexistas em que 
ele faz ofensas a mulhe-
res ucranianas.

O relator da CPI afirma 
que Arthur do Val “violou 
a dignidade da pessoa 
humana, extrapolando o 
seu direito de expressão 
como Deputado Estadual 
e, desta forma, exceden-
do o manto da sua imu-
nidade parlamentar”. Au-
ricchio acrescenta que “a 
liberdade de fala não se 
deve constituir em liber-
dade de ofensas à honra 
das mulheres”.

RECOMENDAÇÕES
O relatório também 

lista uma série de reco-
mendações ao governo 
estadual. Entre as prin-
cipais, estão o aumento 
do número de delega-
cias de defesa da Mulher. 

Atualmente, há 138 uni-
dades em todo o Estado, 
e apenas 11 funcionam 
24 horas por dia.

O relator ainda pro-
põe que medidas as 
medidas de proteção 
a mulheres não sejam 
condicionadas à apre-
sentação de um boletim 
de ocorrência. O docu-
mento recomenda ao 
Judiciário que essas me-
didas não dependam da 
duração do processo ou 
da investigação contra o 
agressor.

Entre as propostas 
legislativas, está a pro-
moção de cotas para 
vítimas de violência em 
programas habitacio-
nais. “Não temos dúvidas 
de que a habitação deve 
ser usada como estraté-
gia de enfrentamento 
à situação de violência, 
afastando a vítima da 
convivência com seu 
agressor”, conclui.

No mesmo relatório, 
não há referência a ou-
tro caso que marcou o 
Legislativo paulista: o 
assédio sexual cometido 
pelo deputado Fernando 
Cury (sem partido), que 
recebeu uma pena de 
seis meses de suspensão 
após apalpar a deputada 
Isa Penna (PSOL).

Governo de Goiás vai construir Governo de Goiás vai construir 
mais um colégio padrão século XXI mais um colégio padrão século XXI 

Com pneumonia, Marconi Perillo passa por examesCom pneumonia, Marconi Perillo passa por exames
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A paralisação dos moto-
ristas de aplicativo em 
Goiás divulgada com 

exclusividade pelo Diário do 
Estado foi suspensa tempora-
riamente. O anúncio ocorreu 
após Uber e 99, as principais 
empresas em atuação no 
segmento, informarem à ca-
tegoria que aumentarão os 
ganhos dos prestadores de 
serviço. Ainda não há data 
para início das mudanças.

Em informativos em suas 
plataformas, a 99 oficializou 
acréscimo de 5% sobre o qui-
lômetro rodado nos próximos 
dias e a Uber informou que 
subirá para 6,5% o repasse 
aos condutores cadastrados 
na empresa a partir das pró-
ximas semanas, porém escla-
rece que não será uma me-
dida definitiva. As medidas 

afetarão 17 mil motoristas de 
transporte individual em ati-
vidade no estado e 8 mil de 
motoentregadores em Goiás, 
sendo 3,2 mil na capital e na 
região metropolitana.

O representante das cate-
gorias, Miguel Veloso, afirma 
que ele e os colegas decidi-
rem aguardar o impacto do 
reajuste nas contas. Líder de 
motoristas presentes em cer-
ca de 80 grupos de whatsapp, 
eles ameaçavam interromper 
as atividades nesta semana 
como uma reação ao baixo 
pagamento feito pelas em-
presas e devido aos altos pre-
ços dos combustíveis.

“Os aplicativos anun-
ciaram nas plataformas o 
aumento e vamos esperar 
trabalhando para não pre-
judicarmos o comércio e as 
pessoas que dependem de 

nós. Nossa intenção com a 
paralisação era mostrar nossa 
indignação e, se mesmo com 
essas alterações, a situação 
continuar complicada, aí va-
mos repensar essa decisão. 
Eles prometeram novas taxas 
para a categoria sem onerar 
o cliente. Esperamos que isso 
realmente ocorra”, diz.

Segundo ele, atualmente 
o serviço prestado pelo moto-
rista de transporte individual e 
de entregas tem quatro vari-
áveis. A primeira é a tarifa fixa 
de 25% a 30% cobrada pelas 
empresas da categoria, o com-
bustível, a manutenção do veí-
culo e o lucro. A dificuldade em 
fechar a conta tem feito muitos 
profissionais desistirem de 
trabalhar nas plataformas, 
comprometendo a oferta e 
alongando o tempo de espe-
ra dos usuários pelo serviço.

Divulgação

O mês de março traz a re-
flexão para o Dia Internacio-
nal da Mulher, sobre como 
a sociedade trata o público 
feminino em todos os aspec-
tos, tanto no convívio afeti-
vo, familiar, social quanto ao 
mercado de trabalho. É im-
portante garantir os direitos 
das mulheres e, no momento 
da gestação, garantir que a 
mulher tenha uma gravidez e 
partos saudáveis. Para isso, a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) recomenda o parto 

natural, que é mais saudável 
para mãe e bebê, e sugere a 
taxa de 15% de partos cesaria-
nas, que devem ocorrer ape-
nas quando o parto normal 
oferecer risco, mas no Brasil, 
esse índice chega a mais 50%.

A vendedora Blenda Lor-
rainy Batista, 29 anos, che-
gou perto de entrar para as 
estatísticas das cesarianas no 
Brasil. Como já realizou uma 
cirurgia bariátrica, ouviu de 
muitas pessoas que não con-
seguiria dar à luz através de 
parto normal. “Eu cheguei à 
maternidade e o tempo intei-

ro eu estava me preparando 
para a cesárea. Mas as en-
fermeiras e a equipe médica 
me acolheram e explicaram a 
importância do parto natural, 

todas me deram apoio, me fi-
zeram sentir como se eu fosse 
da família delas”, explica.

No mês da mulher, a histó-
ria de Blenda chama a aten-

ção também por ter sido aco-
lhida por equipe composta 
100% por mulheres. Tantos as 
enfermeiras quanto a médica 
do Hospital América, unida-
de do Sistema Hapvida, que 
acompanharam a vendedora 
durante o trabalho de parto, 
fizeram a diferença na hora 
do nascimento. “Eu acredito 
que a equipe ser toda femini-
na me passou mais seguran-
ça para aquele momento tão 
importante da minha vida. As 
enfermeiras falavam que es-
tavam comigo, dando apoio 
e o acolhimento necessário 

para que eu me sentisse bem”.
De acordo com Catarina 

Nucci, diretora nacional do 
Programa Nascer Bem, do 
Sistema Hapvida, muitas 
vezes, a cesárea é realizada 
sem ter indicação clínica. 
Tanto a cesária quanto o 
parto normal precisam ter 
indicação médica para ser 
feito de forma segura. “Esse 
procedimento é utilizado 
para salvar vidas, quando 
a mãe ou o bebê estão em 
risco, e o nosso objetivo é 
oferecer o tratamento mais 
adequado para cada caso”.

Veja reação de motoristas de aplicativo Veja reação de motoristas de aplicativo 
em após aumento de preço de combustívelem após aumento de preço de combustível
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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 
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
-------------------------------
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 
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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: 
Faz a limpeza interna dos 
veíalternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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 
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
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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 – 
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A porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, 
afirmou, nesta se-

gunda-feira (14), que os Es-
tados Unidos não possuem 
interesse no início de uma 
Terceira Guerra Mundial e 
nem no envio de tropas para 
a guerra na Ucrânia.

Psaki respondia a um ques-
tionamento sobre a utiliza-
ção de armas nucleares pela 
Rússia na Ucrânia, afirmando 
que a ação não está de acordo 
com as normas globais.

“Qualquer presidente tem 
que pensar em como liderar 
o mundo como deixar claro 
que essas ações são cruéis, 
inaceitáveis e não estão em 
linha com as normas globais. 
Mas ao mesmo tempo pen-
sar nos nossos interesses na-
cionais. Dar início a Terceira 
Guerra Mundial certamente 
não está no interesse dos Es-
tados Unidos. Trazer soldados 
norte-americanos para solo 
ucraniano para combater a 
Rússia não está em nossos in-
teresses”, declarou Psaki.

Consequências à China em 
eventual apoio militar para a 

Rússia. Psaki reafirmou que 
a China irá enfrentar conse-
quências caso ajude a Rússia 
militarmente ou não obedeça 
às sanções que foram estabe-

lecidas contra o país. Segundo 
um alto funcionário do gover-
no norte-americano, os russos 
pediram ajuda militar aos chi-
neses, inclusive com drones.

“Não vou delinear que 
consequências específicas, 
mas o assessor de Segurança 
na Assembleia disse que se a 
China fornecer algum tipo de 

auxílio militar ou vá contra as 
sanções estabelecidas haverá 
consequências. Quais serão 
as consequências serão de-
terminadas no futuro.”

Segundo o porta-voz do 
Kremlin, Dmitry Peskov, a 
Rússia não solicitou auxílio 
à China, justificando que o 
país tem poder militar sufi-
ciente para cumprir todos os 
seus objetivos na Ucrânia a 
tempo e por completo.

O conselheiro de Se-
gurança Nacional da Casa 
Branca, Jake Sullivan, disse 
à CNN que os EUA estão 
“observando atentamente 
para ver até que ponto a 
China realmente fornece 
qualquer forma de apoio, 
material ou econômico, à 
Rússia. É uma preocupa-
ção nossa. E comunicamos 
a Pequim que não vamos 
esperar e permitir que ne-
nhum país compense a Rús-
sia por suas perdas com as 
sanções econômicas”.

Sullivan encontrou-se 
nesta segunda-feira com o 
principal diplomata chinês 
Yang Jiechi em Roma, de 
acordo com a emissora es-
tatal chinesa CGTN. A repor-
tagem não forneceu mais 
detalhes sobre a reunião, 
incluindo o momento exa-
to, o que foi discutido e se a 
reunião foi concluída.

Reprodução

Não temos interesse em uma Não temos interesse em uma 
Terceira Guerra Mundial, diz Casa BrancaTerceira Guerra Mundial, diz Casa Branca
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O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Anderson 
Torres, informou que pediu a 
“vários setores” da pasta que 
“tomem providências” con-
tra o filme “Como se tornar 
o pior aluno da escola”, lan-
çado em 2017 e disponibili-
zado no catálogo da Netflix. 
Uma cena de assédio sexu-
al entre um adulto e duas 
crianças retratada na comé-
dia circula nas redes sociais 
sob críticas de que “banaliza” 
e faz “apologia à pedofilia”.

A cena que ganhou des-
taques nas redes sociais 
mostra o personagem do 
ator Fábio Porchat tentando 

convencer dois estudan-
tes menores de idade a o 
masturbarem. O deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(União Brasil-SP) comparti-
lhou o trecho em seus perfis 
no Instagram e no Twitter. 
“Na cabeça de um esquer-
dopata, progredir é aceitar 
a pedofilia. Para tanto, eles 
vão tentando botar isso na 
sua cabeça suavemente, 
sem que você perceba”, es-
creveu o parlamentar.

No final da cena em 
questão, os dois adolescen-
tes fogem do personagem 
pedófilo. Entretanto, o ví-
deo compartilhado pelo de-
putado é cortado e termina 
antes que isso ocorra.

A cada geração, um 
ator diferente in-
terpreta o icônico 

Batman. Grandes artistas já 
agarraram o papel: Adam 
West, Michael Keaton, Val 
Kilmer, George Clooney, 
Christian Bale e Ben Affleck. 
Agora, foi a vez de Robert 
Pattinson viver o Homem-
-Morcego, em um filme com 
direção de Matt Reeves. A re-
cepção vem sendo bastante 
positiva, mas será que o lon-
ga vale realmente a pena?

O título original do filme é 
simplesmente “The Batman”. 
Ao contrário da tendência 
atual na indústria cinema-
tográfica, a abordagem aqui 
não é de gerar mais um capí-
tulo dentro de um universo 
compartilhado.

Em vez disso, a proposta 
de Matt Reeves, que também 
figura entre os roteiristas, era 
de desenvolver uma história 
que se bastasse por si só.

A sinopse é direta. Dois 
anos depois de iniciar seus tra-
balhos como justiceiro, Bruce 
Wayne está completamente 
habituado com seu alter ego. 
Vestido como Batman, ele 

combate o crime em Gotham 
e tenta melhorar a vida na 
cidade. O cenário fica crítico 
quando um homem mascara-
do que se auto-intitula como 
Charada começa a assassinar 
pessoas de alto escalão.

O elenco possui nomes 
de peso de Hollywood. Ro-
bert Pattinson, de “Crepús-
culo” e “O Farol”, é o Batman; 
Zoë Kravitz, de “Big Little 
Lies”, é a Mulher-Gato, e Paul 
Dano, de “Okja”, é o Charada.

Colin Farrell (“Animais Fan-

tásticos e Onde Habitam”), 
Jeffrey Wright (“Westworld”), 
Andy Serkis (“O Senhor dos 
Anéis”) e outros também estão 
presentes. Já o diretor Matt Re-
eves comandou “Cloverfield” e 
esteve na trilogia nova de “Pla-
neta dos Macacos”.

É BOM OU NÃO?
É preciso respirar bem 

fundo antes de assistir Bat-
man. Com quase três horas 
de duração, o filme exige 
que haja um real investimen-

to por parte do espectador. 
Em sua função como obra 
de arte, o longa faz de tudo 
para captar essa atenção.

A trama é extremamente 
instigante. Enquanto “Corin-
ga” criou uma representação 
muito rica de Gotham como 
cidade, Batman faz isso em 
relação aos seus habitantes. 
De uma forma não abordada 
em outros filmes do Morce-
go, a corrupção nos bastido-
res políticos e econômicos é 
um ponto-chave do enredo.

O novo filme do Batman é tão O novo filme do Batman é tão 
bom quanto dizem?bom quanto dizem?

Ministro pede “providên-Ministro pede “providên-
cias” contra filme de Dani-cias” contra filme de Dani-
lo Gentili com Porchatlo Gentili com Porchat
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