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Brasil é o 4º país que mais
produz lixo no mundo
Estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São
11.355.220 toneladas e apenas 1,28% de reciclagem. Só está atrás dos Estados Unidos (1º lugar), da China (2º) e da Índia (3º). p2
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Mulher é detida após dirigir embriagada
e atropelar motociclista em Goiânia
Uma mulher embriagada atropelou um motociclista ao trafegar pela
BR-153 na contramão na madrugada de ontem, em Goiânia. p2
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Brasil é o 4º país que mais
produz lixo no mundo
O

Martine Perret

estudo
“Solucionar
a Poluição Plástica:
Transparência e Responsabilização”, feito pelo Fundo Mundial para a Natureza
(WWF), mostra que o Brasil é o
quarto país no mundo que mais
produz lixo. São 11.355.220
toneladas e apenas 1,28% de
reciclagem. Só está atrás dos
Estados Unidos (1º lugar), da
China (2º) e da Índia (3º).
No Brasil, segundo dados
do Banco Mundial, mais de
2,4 milhões de toneladas de
plástico são descartadas de
forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos,
em lixões a céu aberto. Aproximadamente 7,7 milhões
de toneladas de lixo são destinados a aterros sanitários.
A poluição por plástico gera
mais de US$ 8 bilhões de prejuízo à economia global. Levantamento do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma) indica que
os diretamente afetados são
os setores pesqueiro, de comércio marítimo e turismo.
O diretor executivo do
WWF no Brasil, Mauricio
Voivodic, alertou sobre a necessidade de adotar medidas
urgentes para reverter a situação. “O próximo passo para
que haja soluções concretas
é trabalharmos juntos, por
meio de marcos legais, que
convoquem à ação os responsáveis pelo lixo gerado. Só assim haverá mudanças urgentes na cadeia de produção de
tudo o que consumimos.”

Alerta

Segundo o estudo lançado
pelo WWF, o volume de plástico que vaza para os oceanos
anualmente é de cerca de 10
milhões de toneladas. Nesse
ritmo, mostra a pesquisa, até
2030 serão lançados ao mar
o equivalente a 26 mil garrafas de plástico para cada
quilômetro quadrado (km2).
Aproximadamente metade
dos produtos plásticos que
poluem o mundo hoje foi
criada nos anos 2000.
O diretor-geral do WWF
Internacional, Marco Lambertini, afirmou que o sistema atual de produção, uso e
descarte de lixo está “falido”
e que é necessário mudar o
comportamento. “É um sistema sem responsabilidade,

Ônibus tomba na GO-080 e
21 passageiros ficam feridos
Um ônibus tombou na
rodovia GO-080, em frente
ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São
Francisco de Goiás, deixando 21 passageiros feridos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado
para resgatar as vítimas.
O motorista do ônibus
ficou preso nas ferragens
e os bombeiros tiveram

que utilizar equipamentos
de desencarceramento
para soltá-lo. Dos 21 feridos, seis foram levados
para o hospital local, sendo que uma delas apresentava estado grave.
As outras vítimas apresentavam escoriações leves
e estavam conscientes. A
operação de resgate também teve o apoio do Samu.
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e atualmente opera de uma
maneira que praticamente
garante que volumes cada
vez maiores de plástico vazem para a natureza.”

Poluição

A poluição do plástico
afeta a qualidade do ar, do
solo e sistemas de fornecimento de água. Os impactos
diretos estão relacionados a
não regulamentação global
do tratamento de resíduos
de plástico, à ingestão de
micro e nanoplásticos (invisíveis aos olhos) e à contaminação do solo com resíduos.
A queima ou incineração
do plástico pode liberar na
atmosfera gases tóxicos, alógenos e dióxido de nitrogênio
e dióxido de enxofre, extre-

mamente prejudiciais à saúde humana. O descarte ao ar
livre também polui aquíferos,
corpos d’água e reservatórios,
provocando aumento de problemas respiratórios, doenças
cardíacas e danos ao sistema
nervoso de pessoas expostas.
Na poluição do solo, um
dos vilões é o microplástico oriundo das lavagens de
roupa doméstica e o nanoplástico da indústria de cosméticos, que acabam sendo
filtrados no sistema de tratamento de água das cidades
e acidentalmente usados
como fertilizante, em meio
ao lodo de esgoto residual.
Quando não são filtradas,
essas partículas acabam sendo lançadas no ambiente,
ampliando a contaminação.

Soluções

O estudo do WWF faz
recomendações
sobre
possíveis soluções para a
situação envolvendo os
sistemas de produção,
consumo, descarte, tratamento e reúso do plástico.
Os cuidados propostos incluem orientação para os
setores público e privado,
a indústria de reciclagem e
o consumidor final.
As propostas incluem
que cada produtor seja
responsável pela sua produção de plástico, o fim de
vazamento do produto nos
oceanos – e reúso e reciclagem como base para uso do
material. Paralelamente a
substituição do plástico por
materiais reciclados.

GO-060 passa por reparos após fortes chuvas
Reprodução

O governador Ronaldo Caiado usou as redes
sociais na tarde de ontem
para anunciar reparos em
trechos da GO-060, no interior de Goiás. Após fortes
chuvas, o asfalto entre Israelândia e o trevo de Fazenda Nova ficou danificado.
Segundo Caiado, assim
que soube do problema, acionou o presidente da Agência
Goiana de Infraestrutura e
Transportes
(Goinfra),
Ênio Caiado, “para buscar
a resolução do problema”.

A ação de reparo foi realizada pela agência, em parceria
com as prefeituras de Israelândia, São Luis de Montes Belos
e Jaupaci, que enviaram ma-

quinário ao local. “A pista já
foi liberada para passagem de
veículos leves nesta tarde, graças a união entre o Estado e as
prefeituras”, frisou Caiado.
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Mulher
é detida
após dirigir
embriagada
e atropelar
motociclista
em Goiânia
Uma mulher embriagada atropelou um motociclista ao trafegar pela
BR-153 na contramão na
madrugada de ontem,
em Goiânia. Segundo a
Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o acidente ela abandonou o local
sem prestar socorro.
O caso aconteceu no
Setor Jaó. A mulher, de
45 anos, dirigia um GM
Celta e carregava com
ela seu filho, de 11 anos.
Levantamento preliminar da polícia aponta
que ela saiu de Senador
Canedo com destino a
Abadia de Goiás. No entanto, ao entrar no trevo
da Agetop, ela errou o
caminho e fez o contorno errado, acessando a
rodovia na contramão.
Após bater na motocicleta, ela ainda percorreu
cerca de seis quilômetros até ser encontrada
por agentes da PRF, que
foram acionados por
testemunhas logo após
a batida. A mulher foi
localizada próximo à Curva Alá Goiânia com um
pneu estourado, retrovisor esquerdo quebrado e
com a lateral e frente do
veículo avariados.
Ela foi submetida ao
teste de bafômetro e
reprovada. Em seguida, encaminhada para a
Central de Flagrantes. A
mulher deve responder
por lesão corporal culposa qualificada, omissão
de socorro, embriaguez
ao volante e fugir do local do acidente sem prestar informações. O menino
que estava com ela foi liberado após o seu pai comparecer à Central de Polícia.
Já o motociclista envolvido no acidente era
inabilitado. Ele tem 50
anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)
com vários ferimentos.
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Senado se prepara para
acompanhar debate de
reforma da Previdência
O

debate em torno da
proposta de Reforma da Previdência
(PEC 6/2019) vai se intensificar depois do Carnaval. O
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), após
entendimento com os líderes
partidários, vai criar uma comissão especial para acompanhar o debate da reforma
na Câmara no esforço de acelerar a tramitação na Casa.
Embora tenha sido enviado ao Congresso, o texto não
começou a tramitar. É que a
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara, primeira etapa de tramitação da
proposta, não foi instalada.
Segundo acordo feito
pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
a composição do colegiado
deve ser definida na próxima semana. Na Câmara,
depois da CCJ a matéria
seguirá para uma Comissão
Especial e para dois turnos
de votação no plenário.

Integrantes

Pela Constituição, as propostas de emenda constitucional não têm Casa revisora. Dessa forma, enquanto
sofrer alteração de mérito, o
texto passa da Câmara para o
Senado e vice-versa, até que
não seja mais modificado.
Para evitar esse vaievem,
a ideia é que os senadores
aprovem o texto que sair
dos deputados e, para que
isso ocorra de maneira mais
tranquila, a saída encontrada por Alcolumbre foi a criação da comissão especial.
O colegiado, com presidente e relator, terá nove
integrantes e nenhum poder
decisório. O objetivo é levar
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Agência Brasil

Juiz Antonio Bonat
assume vara federal
responsável pela Lava Jato

aos deputados as divergências e expectativas dos senadores para que o texto venha
da Câmara com os principais
pontos mais afinados.

Relator

Ainda na intenção de
facilitar a tramitação, Alcolumbre quer que o relator
na comissão de acompanhamento, seja o mesmo na
CCJ e tem defendido o nome
do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para a missão.
Segundo a Secretaria-Geral
da Mesa do Senado, não há
registros anteriores de uma
iniciativa como essa.
Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o acompanhamento pode trazer bons resultados. Segundo ela, o colegiado
mostra o comprometimento
do Senado com o país. “O que
puder fazer para acelerar e ter
um texto justo, acabando com
os privilégios, sem penalizar
ainda mais os que hoje são injustiçados, é válido”, disse.

Conforme Tasso, com
a criação da comissão especial, a matéria chegará
à Casa pelo menos “mastigada”. O senador disse que
o relatório da comissão de
acompanhamento deverá
ser quase o mesmo da CCJ,
economizando tempo.
“Debates vamos ter aqui,
mas a ideia dessa comissão é
que ela tenha representantes
de todos os blocos e que eles
e seus representantes levem as
discussões que estão acontecendo atualizando suas bancadas nas questões que são consideradas relevantes”, defendeu.

Pressão

Tasso avalia que a matéria terá apoio de diferentes
partidos pois é fundamental
para o desenvolvimento do
país. “No caso da Previdência, acho que a votação não
vai dar o tamanho da base do
governo, vai dar o tamanho
daqueles que tem a ideia e
a consciência de que a refor-

ma é essencial para o Brasil,
independentemente de qual
seja o governo”, disse.
Para o tucano, são normais as pressões de setores
e categorias que criticam a
proposta. “Faz parte da nossa vida, pressão e lobbys de
corporações. Nós vamos sofrer aqui com ou sem comissão”, disse o senador.
O líder do PLS no Senado,
Major Olímpio (SP), disse que
a sociedade um “papel importantíssimo” nas decisões
em torno da proposta. De
acordo com o Major Olímpio,
o texto do governo deverá sofrer ajustes no Congresso.
“Eu não conheço nenhuma PEC que passou pelo Congresso sem ser aperfeiçoada.
Não adianta. O governo faz
uma conta de R$1,3 trilhão
[de economia], mas na hora
que você vai discutir, aqui na
planície a conversa é outra:
vai ter que ser na argumentação, na mobilização, no convencimento”, afirmou.

O juiz federal Luiz Antonio Bonat assume esta
semana os processos da
Operação Lava Jato em
tramitação na 13ª Vara
Federal, em Curitiba. Bonat entrou na vaga deixada pelo ex-juiz Sergio
Moro, que saiu da magistratura para assumir
o Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
O nome do magistrado para assumir a vaga
de Moro como titular na
vara foi confirmado pelo
conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto
Alegre, no início do mês
passado. No entanto,
Bonat entrou em férias e
deve retornar ao trabalho
na quinta-feira (7).
Ao assumir a 13ª Vara
Federal, o magistrado
ficará responsável por
supervisionar todos os inquéritos da Lava Jato no
Paraná e também julgar
as ações penais ligadas

à operação, entre elas, uma
em que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva é réu, relacionada à sede do Instituto
Lula, em São Paulo.
Com 25 anos de carreira,
Bonat é o juiz federal com
maior tempo de carreira em
toda a jurisdição do TRF4,
que lançou o edital para o
preenchimento da vaga deixada por Moro. Como a antiguidade é o principal critério
de seleção, o nome dele já
tinha sido definido no concurso interno de promoção
antes da confirmação pelo
conselho do TRF4.
Durante o processo de
substituição de Moro, a 13ª
Vara Federal foi comandada
pela juíza substituta Gabriela
Hardt, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva a 12 anos e 11 meses
de prisão na ação penal sobre
as reformas realizadas no Sítio Santa Bárbara, em Atibaia
(SP). A sentença foi a segunda
proferida contra o ex-presidente na Operação Lava Jato.
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Putin suspende
tratado nuclear
com os EUA

Reprodução

O

presidente Vladimir Putin suspendeu oficialmente
na segunda-feira, a participação da Rússia no tratado
de desarmamento nuclear
INF assinado com os EUA
durante a Guerra Fria, “até
que Washington deixe de
descumprir suas obrigações sob o tratado ou até o
fim da sua validade”.
Após um ultimato, Washington confirmou no início de fevereiro a suspensão de sua participação no
tratado nuclear sobre mísseis de alcance intermediário, assinado em 1987
com a então URSS nos últimos anos da Guerra Fria.

Tratado

O tratado INF entrou em
vigor em 1º de junho de
1988. Ele se aplica a mísseis
baseados em terra de médio
alcance (1 mil a 5 mil quilômetros) e de curto alcance

Acordo foi assinado em
1987, na Guerra Fria
(500 a 1 mil quilômetros).
Ao longo das últimas três
décadas, os Estados Unidos
acusaram a Rússia de violar
o acordo diversas vezes, com
o governo de Moscou desmentindo as acusações.
Em 1º de fevereiro, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o secretário de
Estado dos Estados Unidos,
Michael Pompeo, anunciaram
a suspensão das obrigações
de Washington sob o tratado
INF a partir do dia seguinte. O
governo norte-americano
prometeu retirar-se definitivamente do acordo em
seis meses a menos que a
Rússia cumpra o acordo de
forma “real e verificável”.
Em 2 de fevereiro, Putin
anunciou que o governo
de Moscou também estava

suspendendo a participação no acordo. Ele deu instruções para interromper
conversas iniciais com Washington sobre o assunto
e enfatizou que os Estados
Unidos precisariam mostrar
disposição para um diálogo
igual e substantivo.
Em 20 de fevereiro, Putin
disse em discurso ao parlamento russo que o país “terá
de desenvolver e instalar armas que podem ser usadas
não apenas contra áreas das
quais uma ameaça direta
virá, mas também contra territórios onde estão localizados centros de decisão”. Ele
também destacou que os Estados Unidos têm insistentemente ignorado o tratado INF
ao instalar lançadores de mísseis na Romênia e na Polônia.
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Justiça autoriza libertação de
empresário franco-brasileiro no Japão
Reprodução

O Tribunal Distrital de
Tóquio, no Japão, autorizou a libertação do executivo franco-brasileiro
Carlos Ghosn, de 64 anos,
ex-presidente da Nissan. A
Justiça rejeitou o recurso
impetrado pelos promotores que tentaram reverter a concessão da fiança
e as exigências impostas.
Não foi informado quando
ocorrerá a libertação.
Acusado de fraude
e aplicação indevida de
recursos, a fiança imposta a Ghosn é no valor de
US$ 9 milhões. Ele está
proibido de deixar o Japão.

A Justiça determinou a
instalação de uma câmera na
entrada de sua residência, o
uso de um computador no
escritório de seu advogado e
a utilização de celular desde
que a internet bloqueada.
Ghosn foi preso em no-

vembro do ano passado e
indiciado por suspeita de
fraudes e violação de instrumentos legais da empresa. A pena foi agravada pela
quebra de confiança por
transferir inadequadamente os fundos da Nissan.

Goiás, Tocantins e DF, 06 de Março de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES LIGUE (62)
9 9452- 2980 whatsaap
CONSULTOR DE VENDAS
: ANTONIO CRUZ
------------------------------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
------------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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
2.0 advantage com pleto
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
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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 seminovo apenas R$35.300,00
F: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
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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 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 revisada só R$99.500,00
F: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 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 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$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 672,51 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

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
------------------------------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
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------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$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 494,14 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 446.49 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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
------------------------------CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO
DE
FORMA
SEGURA,
CREDITOS
PARA
CARROS,MOTOS E CAMINHÕES, SEM JUROS E
SEM BUROCRACIA.SIMULACÕES E INFORMACÕES
LIGUE (62) 9 8108-1508
whatsaap CONSULTORA
DE VENDAS : EVANILDE
FERNANDES
------------------------------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
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
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
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
-------------------------------

ANO 12, Nº 2000
SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 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
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

6

classificados

Goiás, Tocantins e DF, 06 de Março de 2019

DIÁRIO DO ESTADO
CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
-------------------------------

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

VENDA
GOIÂNIA

Imóveis
-------------------------------

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,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. 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,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
-------------------------------

------------------------------LOTE de 500 m² na rua
1039 Setor Marista. Tratar no (62) 981304240 e
zap (62) 984873063 creci
22415
------------------------------SOBRADO em fase de
acabamento, c/ 4/4 sendo
1 suíte, sala de escritório,
sala, cozinha americana
área de churrasco mais
2 áreas grandes c/ banheiro e lavanderia, garagem para 5 carros, fica
depois do Hospital Santa
Genoveva e do teatro,
próximo do Aeroporto na
Rua Landi, St Genoveva,
F: (62) 981304240 e zap
984878063. Creci 22415.
------------------------------LOTE de 350 m² todo
murado c/ uma cozinha
nos fundos de 2/4 e cozinha americana e banheiro
a frente livre p/ construção da casa grande. Fica
na Rua Jovino Borges.
Tratar no (62) 981304240
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------CENTRO apart no Ed. Liberdade com 120m², sendo ¾ mais um, piso cerâmica, armário em todas
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem, 3 elevadores, cond.
R$350. F (62) 981304240
e zap 984873063. Creci
22415
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
-------------------------------

Empregos
------------------------------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
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
sapp. 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
-------------------------------

Serviços
-------------------------------

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.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços
de seda, 4 mãos, yoni,
terapêutica,
relaxante,
anti-stress, com pés,
depilação esfoliação e
outras. Todas elas com o
objetivo de proporcionar
novas sensações de prazer. F: 98642-2868
-------------------------------

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
------------------------------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, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
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
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
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------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
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Aos 21 anos, Kylie Jenner
torna-se a mais jovem
bilionária do mundo

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Personagem japonesa
Hello Kitty ganhará
primeiro filme nos EUA

C

ada vez mais em destaque no mundo dos
negócios, a empresária
Kylie Jenner, de 21 anos, é a
mais jovem bilionária do mundo, segundo anunciou ontem,
a revista Forbes. Famosa ao
aparecer no reality show Keeping Up with the Kardashians,

Kylie lançou sua própria linha
de cosméticos, a Kylie Cosmetics, e foi com essa empresa
que ela chegou ao ranking.
Segundo estimativas da
Forbes, a empresa de Kylie
vale, pelo menos, US$ 900 milhões, cerca de R$ 3,4 bilhões
na cotação atual. “Acrescente

a isso o dinheiro que Kylie já
retirou do lucrativo negócio
e a jovem de 21 anos agora
é uma bilionária, com uma
fortuna estimada em um
US$ 1 bilhão”, diz a revista.
A publicação informa
ainda que a empresária
tornou-se bilionária ainda

mais nova do que Mark Zuckerberg. Na época em que
atingiu esse patamar, o dono
do Facebook tinha 23 anos.
“Eu não esperava nada.
Eu não previ o futuro”, disse Kylie. “Mas [o reconhecimento] é muito bom. Isso é
um bom tapinha nas costas ”

Após 45 anos da
criação da Hello Kitty, a
gatinha japonesa mais
conhecida do mundo ganhará um filme nos EUA.
O projeto foi anunciado
pela New Line Cinema
-a mesma que também
assina Premonição, It
- A Coisa e Senhor dos
Anéis - em parceria com
a FlynnPictureCo e a
Sanrio, empresa nipônica que detém os direitos da personagem.
Ainda não há informações sobre como o filme
será feito. As apostas são
de que será um longa totalmente animado, mas
a onda de live-actions de
Hollywood (O Rei Leão,
Dumbo e Detetive Pikachu, por exemplo) pode
pesar na decisão final.
Também não há uma

previsão de lançamento.
Hello Kitty foi criada pela
designer Yuko Shimizu em
1974 para ser ilustração de
um porta-moedas e tornou-se um fenômeno mundial.
A personagem ficou tão
grande que está em mais de
130 países, fatura bilhões
para a Sanrio (em 2010,
estimou-se uma quantia de
US$ 6 bilhões) e tornou-se
um marco na cultura pop.
Kitty tem jogos de videogame, quadrinhos, teve uma
breve série de televisão animada e é citada em algumas
músicas. A mais famosa delas é assinada pela cantora
Avril Lavigne. A faixa foi lançada em 2013 para quinto
disco de estúdio da canadense e causou estranheza por
assemelhar-se ao J-Pop,
bem diferente do Pop-Rock
costumeiro da artista.

