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Luis se prepara para subir até sua horta em La Vega, um bairro popular de Caracas ocupado pela polícia após dias de violência. Escadas de-
sordenadas e várias curvas com casas amontoadas marcam o caminho íngreme para o terreno onde ele cultiva parte de seus alimentos.
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Sem dinheiro, venezuelanos cultivam Sem dinheiro, venezuelanos cultivam 
hortas em suas casas para se alimentarhortas em suas casas para se alimentar

Padre Robson Padre Robson 
responde a responde a 
processo inter-processo inter-
no da Igrejano da Igreja  p2 p4

G20: A população diz que planeta G20: A população diz que planeta 
está perto de ponto irreversívelestá perto de ponto irreversível
A maioria da população dos 20 países mais industrializados do mundo 
concorda em tornar prioritário o combate à crise climática e a proteção da 
natureza. Os empregos e lucros podem passar para segundo plano.

p7

O governador Ronaldo Caiado anunciou reajuste salarial entre 4,52% e 7,20% 
para servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a partir de outu-
bro. Além disso, projetou a realização de concurso público, até o fim de 2022. 
O governador pagará auxílio-aprimoramento de R$ 500, que será destinado 
aos trabalhadores da educação para o custeio de despesas, como estudos.

Governo de Goiás pagará Governo de Goiás pagará 
auxílio de R$ 500 e reajuste auxílio de R$ 500 e reajuste 
salarial a professoressalarial a professores  p3

p8
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Anunciada em maio 
pelo governo federal, 
a crise hídrica que já 

atinge cinco estados brasi-
leiros, entre eles Goiás,  é 
considerada a mais grave 
nos últimos 91 anos. Por isso 
já provoca um efeito em ca-
deia, que vai desde a falta de 
água nas torneiras das casas, 
ao impacto negativo na eco-
nomia com encarecimento 
de energia elétrica e da pro-
dução de alimentos.

Esse quadro não precisa-
ria ser tão grave se, primeiro, 
a população brasileira tives-
se uma efetiva educação am-
biental; e segundo, se tecno-
logias e sistemas de reuso 
de água ou que estimulam 
o consumo racional já esti-
vessem sendo usados em 
larga escala no País. É no que 
acredita o arquiteto e urba-
nista Paulo Renato Alves, es-
pecializado em desenvolvi-
mento de empreendimentos 
imobiliários. Segundo ele, 
muitos dos novos empreen-
dimentos que estão sendo 
lançados e construídos atu-
almente já contam com me-
canismos de captação das 
águas da chuva ou de reuso 
da água fornecida pela con-
cessionária de saneamento.

Segundo o especialista, 
são tecnologias que reque-
rem um investimento um 
pouco maior na construção, 
mas que têm um retor-
no imediato para o mora-
dor para o meio ambiente.  

“Hoje você recebe uma água 
potável na sua casa que é 
toda descartada só com um 
primeiro uso, sendo que atu-
almente existem tecnologias 
acessíveis e que irão pegar es-
sas águas, como por exemplo 
a água usada no banho, que 
será armazenada e tratada 
numa subestação, podendo 
ser tranquilamente usada 
para outros fins. Isso, além 
de bom para o meio ambien-
te, é economia para as famí-
lias”, afirma Paulo Renato.

 Mas apesar de muitos 
novos projetos preverem tais 
tecnologias de uso susten-
tável da água, elas não são 
obrigatórias nos empreendi-
mentos. O urbanista lembra, 

porém, que essa discussão já 
existe, em Goiânia inclusive, 
mas precisa avançar. “Esses 
sistemas de reuso e capta-
ção da água da chuva ain-
da não são uma obrigação, 
mas espera-se que seja em 
breve. Já há muitas cidades 
Brasil afora que já discutem 
isso. Em Goiânia mesmo, há 
um projeto de lei municipal 
que propõe tal obrigatorie-
dade”, revela Paulo Renato.

Incentivos
Para Paulo Renato, além 

de uma maior conscientiza-
ção da população brasileira 
sobre o uso racional da água, 
faltam ainda políticas públi-
cas que incentivem as pes-

soas e empresas a adotarem 
essas tecnologias susten-
táveis. “Acho que aqui no 
Brasil a população só irá fa-
zer alguma coisa se houver 
de fato algum incentivo. Só 
pela conscientização, pura e 
simplesmente, eu não acre-
dito que a grande maioria 
da população o faça”.

 O urbanista defende in-
centivos fortes por parte do 
poder público. “As prefeitu-
ras podem perfeitamente 
implantar políticas de incen-
tivo fiscal ou de desconto no 
IPTU para quem implantar 
na sua casa, por exemplo, 
uma canalização para capta-
ção de água da chuva, que é 
algo muito simples”, sugere. 

 Experiências fora
O urbanista cita várias ex-

periências de sucessos que 
já são adotadas em outros 
países há um bom tempo e 
podem ser facilmente im-
plantadas aqui no Brasil. “Na 
Alemanha, por exemplo, já 
desde os anos 1980 as casas e 
prédios contam com sistemas 
de reuso da água da chuva. 
Essa água é armazenada e de-
pois utilizada para irrigação, 
para descarga, para limpeza 
e outros usos. Em todo o Ja-
pão, usa-se água da captação 
das chuvas. Inclusive, em vá-
rias cidades japonesas você 
encontra empreendimentos, 
que não só captam a água da 
chuva, mas a tornam potável”.

Reprodução

O retorno de padre 
Robson de Oliveira para 
as atividades religiosas 
na Igreja Católica devem 
demorar. É que, embora 
houve o arquivamento do 
processo criminal, o ex-
-reitor do Santuário Basíli-
ca de Trindade, segue sen-
do investigado civilmente 
pelo Ministério Público de 
Goiás (MPGO) e pela pró-
pria Igreja Católica.

Por nota, o presidente 
da Associação Filhos do 
Pai Eterno (Afipe), padre 
André Ricardo de Melo, 
explicou que “a própria 
Igreja tem seu rito de 
investigação que já foi 
iniciado o processo canô-
nico” contra o ex-presi-
dente da entidade.

André citou ainda que 
as acusações contra o pa-
dre Robson foi uma sur-
presa para a Igreja. “Todos 
fomos surpreendidos com 
as acusações feitas ao Pe. 
Robson, antigo presidente 
da Associação Filhos do 
Pai Eterno (Afipe) e, para 
preservar a entidade e a 
Igreja, foi feita a imediata 
substituição de toda dire-
toria”, cita.  

Relembre
Padre Robson foi alvo 

de investigações de supos-
tos crimes, como lavagem 
de dinheiro, apropriação 
indébita, falsificação de da-
dos e sonegação fiscal, que 
envolveu a Afipe, presidida 
por ele, à época, que tinha 
função de arrecadar recur-
sos que deveriam ser utili-
zados em projetos sociais.

O religioso e outros 
suspeitos foram investi-
gados pela Operação Ven-
dilhões, deflagrada em 21 
de agosto do ano passa-
do, quando se cumpriram 
16 mandados de busca 
e apreensão na sede das 
Afipes, empresas e re-
sidências em Goiânia e 
Trindade, expedidos pelo 
Juízo da Vara de  Feitos 
Relativos a Organizações 
Criminosas e Lavagem de 
Capitais, em decisão da 
juíza Placidina Pires.

Tecnologias de reuso de água Tecnologias de reuso de água 
poderiam evitar crise hídricapoderiam evitar crise hídrica

A gasolina passou por 
mais um reajuste e levou as 
bombas de Goiás ao alto. O 
litro da gasolina aumentou 
R$ 0,30 nas refinarias goia-
nienses no final da semana 
passada. O valor passou de 
R$ 6,37 para R$ 6,67. Mas, 
há valores ainda maiores 
especialmente nas regiões 
Nordeste e Noroeste do 
Estado. Com isso, Goiânia 
ultrapassa o Rio de Janeiro 
e se torna o litro mais caro 
entre as capitais brasileiras. 
O valor médio do litro de 
gasolina comum é verifica-

do pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANPS) en-
tre os períodos de 8 a 14 de 
agosto. Na semana passada, 
a capital se encontrava em 
segundo lugar, com o valor 
em R$ 6,33 para R$ 6,35.

Enquanto isso, a capital 
carioca teve um recuo no 
valor médio de R$ 6,40 para 
R$ 6,31, conforme pesquisa 
da ANP. Essa diferença se 
dá ao custo do combustível 
em distribuidoras que atu-
am em Goiás.

De acordo com o rela-

tório diário publicado pela 
Secretaria da Economia 
de Goiás com base nos 
postos que utilizam Nota 
Fiscal do Consumidor 
(NFC-e), mais de 127 tinha 
o valor médio do litro de 
gasolina acima de R$ 6,30. 
Em junho, a valor médios 
de R$ 6 em 118 munícipio.

Mas a municípios que 
vendem o preço abaixo do 
valor médio. Como em Goi-
ânia, onde você pode en-
contrar o litro da gasolina 
por R$ 5,17. Já no Nordeste 
do Estado, o combustível 

chegou a custar R$ 6,88 em 
Divinópolis de Goiás.

Procon
Na segunda-feira (16), 

o Procon Goiás realizou 
uma operação de fiscali-
zação para apurar o novo 
reajuste em postos de 
combustíveis em Goiânia.

De acordo com o su-
perintendente do Procon 
Goiás, Alex Vaz, o trabalho 
in loco será intensificado 
em postos de combustíveis 
para verificar um eventual 
abuso na margem de lucro.

“Seremos rigorosos nesta 
fiscalização para verificar a 
margem aplicada do repasse 
ao consumidor e se existe al-
gum abuso. Caso seja consta-
tada alguma irregularidade, 
o responsável será punido 
exemplarmente. Não pode-
mos tolerar que o consumi-
dor seja mais penalizado do 
que já vem sendo neste ce-
nário de pandemia”, afirma.

Segundo o Procon, pos-
tos que praticarem lucro 
abusivos serão multados. 
O valor das multas podem 
chegar a R$ 10,2 milhões.

Com novo reajuste, valor da gasolina chega a R$ 6,88Com novo reajuste, valor da gasolina chega a R$ 6,88
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O governador Ronal-
do Caiado anunciou, 
nesta terça-feira 

(17/08), reajuste salarial en-
tre 4,52% e 7,20% para servi-
dores da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), a partir 
de outubro. Além disso, pro-
jetou a realização de concur-
so público, até o fim de 2022.

O governador pagará au-
xílio-aprimoramento de R$ 
500, que será destinado aos 
trabalhadores da educação 
para o custeio de despesas, 
como estudos. “A partir de 
outubro, significa que o go-
verno vai pagar quase me-
tade de um salário mínimo. 
Para o professor que recebe 
R$ 6 mil pode não fazer di-
ferença, mas para a meren-
deira, o vigilante, é muito”, 
destacou Fátima Gavioli.

As novidades foram apre-
sentadas durante entrevista 
ao programa Café com CBN, 
da CBN Goiânia, que também 
contou com a participação da 
secretária. A pauta principal 
foi a gestão do Estado no setor 
em meio à pandemia de co-
vid-19, desde março de 2020. 
“Vamos fazer o reajuste, após 
o resgate das progressões. As 
pessoas nunca imaginaram 
que veriam algo como agora”, 
disse o governador

  De acordo com a secre-
tária de Estado da Educação, 
Fátima Gavioli, a partir de 
outubro, o governo de Goi-
ás vai conceder um reajuste 
para todos os professores P1, 
P2, de quadro transitório e 
professores de contrato tem-
porário, no valor de 4,52%. 
“Tudo isso baseado no nosso 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de 2021. 
Por que esses profissionais? 
Porque eles foram beneficia-
dos com o piso enquanto ou-

tros não foram”, esclareceu.
Sobre os demais servido-

res (professores P3, P4 e ad-
ministrativos), Fátima Gavioli 
também confirmou que have-
rá aumento no salário. “Para 
eles, o governo conseguiu che-
gar a 7,20% de reajuste. Estou 
falando aqui de um investi-
mento de R$ 160 milhões”.

Caiado falou sobre passi-
vos herdados de gestões an-
teriores. “Se todos nós somos 
obrigados a investir 25% na 
educação por lei, onde o di-

nheiro foi parar? ”, pergunta. 
“Se pago R$ 767 milhões em 
dívidas e invisto mais de R$ 
1 bilhão na educação, onde 
estava esse dinheiro nos anos 
anteriores? ”, indaga. Ele ci-
tou escolas com “teto caindo, 
cozinha e pratos sujos, ba-
nheiros nojentos”.

Caiado afirmou que “gra-
ças a Deus, este é um governo 
transparente, honesto, que 
não está em capa de jornais 
por negociatas”. Segundo ob-
serva, “quando a gestão tem 

espírito público, o Estado ala-
vanca. Não pode Goiás ser vili-
pendiado da maneira que foi”.

Mais estrutura
Em 15 de outubro é come-

morado o Dia do Professor. To-
dos vão receber um notebook 
como instrumento de traba-
lho. O governador demons-
trou gratidão aos servidores 
e ao empenho da Seduc para 
viabilizar os equipamentos.

“Ela (Fátima Gavioli) des-
mobilizou aluguéis enormes, 

diminuiu gastos. Me pediu 
que todo centavo que eco-
nomizasse fosse investido na 
própria educação. É um time 
que, todo dia, agradeço. Re-
volucionaram a educação 
em Goiás”, destacou Caiado.

 
Concurso

Caiado e Gavioli afirmam 
que o certame está nos pla-
nos da gestão até o fim de 
2022, e que há uma resposta 
positiva para análise de viabi-
lidade. “O governador esteve 
reunido com a equipe econô-
mica, solicitou estudos sobre 
aposentadorias e óbitos para 
não existir interferência no 
Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF) e foi dado o ok para 
submeter”, disse a secretá-
ria. “Não ficará uma só pen-
dência do governador com 
o povo da educação. Não 
tenho como ser precisa com 
datas e quantidade de vagas, 
mas teremos”, reforçou.

Caiado relembrou o início 
da gestão, em 2019, quando, 
após 10 anos, foi o primeiro 
a nomear professores con-
cursados. “Tive que acolher 
também 100 delegados da 
Polícia Civil e mais 500 profis-
sionais da Polícia Penal. Con-
curso era feito, mas ninguém 
tomava posse”, enfatizou.

Goiás está chegando a 60% 
de pessoas vacinadas com a 
primeira dose do imunizante 
contra a Covid-19. A campa-
nha se intensificou em julho 
e tem acelerado em agosto. 
Com o recebimento de mais 
quantidades de doses, a Secre-
taria de Estado da Saúde acre-
dita que será possível cumprir 
a meta de vacinar toda a popu-
lação com mais de 18 anos até 

o final de setembro.
Foi o que disse o titular 

da Pasta, Ismael Alexandrino, 
durante entrevista concedi-
da nesta terça-feira, 10, ao 
programa Boa Noite Goiás. 
Segundo ele, nesta semana o 
Estado receberá mais 300 mil 
doses, o que considera sig-
nificativo. A partir de agora, 
quando o Ministério da Saúde 
vai promover uma distribuição 

mais proporcional de vacinas 
entre os Estados, ponderou 
que será possível Goiás acele-
rar ainda mais sua vacinação.

Variante Delta
Ismael Alexandrino admitiu 

que o avanço da variante Delta 
causa preocupação, principal-
mente devido à proximidade 
de Brasília. Citou que, en-
quanto em Goiás foi registra-

do em torno de oito casos da 
Covid-19 causada por essa va-
riante do coronavírus, na capi-
tal federal já são mais de 600.

O secretário falou ainda 
sobre a preocupação do Go-
verno de Goiás em cuidar 
dos mais vulneráveis duran-
te a pandemia, tanto do pon-
to de vista de assistência à 
saúde quanto social. Na área 
social, já foram distribuídas 

mais de 1 milhão de cestas 
básicas. “Do ponto de vista 
de saúde nós temos, com o 
máximo de esforço, tentado 
prover assistência, seja hos-
pitalar, seja com vacina, para 
aqueles grupos mais vulne-
ráveis”, disse. E apontou o 
princípio do de equidade 
do Sistema Único de Saúde, 
que é o de prover mais para 
quem precisa mais.

O titular da Saúde respon-
deu as perguntas dos teles-
pectadores sobre previsão de 
produção nacional da vacina 
contra Covid, retorno às au-
las em Goiás, pessoas que 
não tomaram a segunda dose 
do imunizante, vacinação dos 
adolescentes, místicas e falá-
cias em torno da vacina e a 
retomada das cirurgias eleti-
vas, entre outros assuntos.

Reprodução

Saúde deve vacinar todos os goianos com mais de 18 anos até outubroSaúde deve vacinar todos os goianos com mais de 18 anos até outubro

Governo de Goiás pagará auxílio de Governo de Goiás pagará auxílio de 
R$ 500 e reajuste salarial a professoresR$ 500 e reajuste salarial a professores
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A maioria da população 
dos 20 países mais 
industrializados do 

mundo concorda em tornar 
prioritário o combate à crise 
climática e a proteção da natu-
reza. Os empregos e lucros po-
dem passar para segundo pla-
no, dizem 74% da população 
dos países do G20, de acordo 
com pesquisa feita para a Glo-
bal Commons Alliance.

A atividade humana em-
purra o planeta para um 
ponto de difícil retrocesso. 
A opinião é três quartos da 
população dos países mais 
ricos do mundo. Para eles, 
a prioridade é apoiar ações 
decisivas para inverter esse 
caminho, mesmo que impli-
que perder lucro econômico.

Entre os entrevistados 
nos países do G20, 58% afir-
mam que estão extrema-
mente preocupados com o 
estado do planeta. “O mundo 
não caminha como um so-
nâmbulo para a catástrofe. As 
pessoas sabem que estamos 
correndo riscos colossais, 
querem fazer mais e querem 
que seus governos façam 
mais”,  afirma Owen Gaffney, 
da Global Commons Alliance, 
um dos autores do estudo.

Para ele, “os resultados da 
ciência devem fornecer aos 
líderes do G20 a confiança 

para agir mais rapidamente 
e implementar políticas mais 
ambiciosas para proteger e 
regenerar nossos bens co-
muns globais” O estudo mos-
tra que, entre as nações do 
G20, 73% das pessoas acredi-
tam que a “atividade humana 
empurrou a Terra para perto 
de pontos de inflexão”.

Os países menos ricos 
têm maior consciência des-
ses riscos – Indonésia (86%), 
Turquia (85%), Brasil (83%), 
México (78%) e África do Sul 

(76%) – comparativamente 
às respostas dos países mais 
ricos – Estados Unidos (60%), 
Japão (63%), Grã-Bretanha 
(65%) e Austrália (66%), que 
reconhecem menor perigo.

Quatro em cada cinco en-
trevistados afirmaram que 
estavam dispostos a alterar 
o seu cotidiano para ajudar a 
regenerar os bens comuns glo-
bais. Elizabeth Wathuti, am-
bientalista queniana, escreveu 
no prefácio da pesquisa que 
“as pessoas começam a sentir 

que a natureza está reagindo”.
“As pessoas no poder 

parecem achar que não há 
problema em derrubar ár-
vores velhas ou destruir 
ecossistemas naturais para 
construções ou estradas, ou 
extrair petróleo, desde que 
plantem novas árvores. Mas 
essa abordagem não está 
funcionando, e as desco-
bertas no relatório mostram 
que muitas pessoas não 
apoiam mais essa idiotice 
econômica”, alerta Wathuti.

Resistência
Os autores do trabalho 

acreditam que vão encontrar 
resistência entre grandes 
grupos económicos e inves-
tidores, mas por outro lado, 
o documento representa a 
opinião pública desses 20 
países industrializados.

Mais de 8% das pessoas 
ouvidas pretendem proteger 
o equilíbrio da natureza e 
69% defendem que a prote-
ção dos sistemas de supor-
te à vida do planeta custará 

menos que os danos causados 
pelas alterações climáticas. Os 
brasileiros são os que mais 
apoiam essa ideia e os fran-
ceses, menos. Apenas 25% 
das pessoas questionadas 
dizem que os governos de-
vem manter a prioridade em 
garantir empregos e lucros.

Pandemia
A Covid-19 também foi 

assunto do estudo – 75% 
das pessoas acreditam que a 
pandemia demonstra como 
o comportamento humano 
pode se alterar de um mo-
mento para outro e abrir 
porta para a mudança.

Se a ONU e outras organi-
zações internacionais deve-
riam receber mais poder para 
proteger a natureza, o consen-
so entre indianos, chineses e 
turcos ultrapassou os 75%. Os 
americanos são quem menos 
apoiam – apenas 49% apre-
sentaram resposta favorável.

O relatório também iden-
tificou que a consciência e a 
vontade de agir são menores 
entre os homens, pessoas 
mais velhas, habitantes rurais, 
população dos Estados ricos e 
pessoas de tendência política 
nacionalista. O trabalho foi re-
alizado em abril e maio, antes 
das ondas de calor, inunda-
ções e incêndios do verão.

Divulgação

G20: a população diz que planeta G20: a população diz que planeta 
está perto de ponto de difícil retornoestá perto de ponto de difícil retorno

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, afirmou à TV 
Brasil que a “universidade 
deveria, na verdade, ser para 
poucos, nesse sentido de ser 
útil à sociedade”. Ele defen-
deu que as verdadeiras “vede-
tes” (protagonistas) do futuro 
sejam os institutos federais, 
capazes de formar técnicos.

“Tenho muito engenhei-
ro ou advogado dirigindo 
Uber porque não consegue 

colocação devida. Se fosse 
um técnico de informáti-
ca, conseguiria emprego, 
porque tem uma demanda 
muito grande”, disse Ribeiro, 
em entrevista ao programa 
“Sem Censura”, na noite des-
ta segunda-feira (9).

Política de cotas
O ministro abordou a 

política de cotas em insti-
tuições de ensino superior, 

alegando que “a crítica que 
havia no passado, de que só 
‘filhinho de papai’ estuda em 
universidade pública, se des-
contrói com essa lei”.

“Pelo menos nas federais, 
50% das vagas são direcio-
nadas para cotas. Mas os 
outros 50% são de alunos 
preparados, que não traba-
lham durante o dia e podem 
fazer cursinho. Considero 
justo, porque são os pais dos 

‘filhinhos de papai’ que pa-
gam impostos e sustentam 
a universidade pública. Não 
podem ser penalizados.”

Posicionamento político
Ribeiro afirmou que “não 

é no meio da guerra que a 
educação pode progredir. Se 
a gente quiser discutir com 
professores a ideologia de-
les, cada um tem a sua, cada 
um caminha”.

“Respeitosamente, vejo 
que alguns deles optaram 
por visão de mundo à es-
querda, socialistas. Eu falei 
pra eles: se formos discutir 
essas questões, nunca va-
mos chegar a um acordo”, 
disse o ministro.

“Não pode ser esquer-
dista, lulista. Eu acho que 
reitor tem que cuidar da 
educação e ponto-final, e 
respeitar quem pensa dife-

rente. As universidades fe-
derais não podem se tornar 
comitê político de um par-
tido A, de direita, e muito 
menos de esquerda.”

A nomeação de reitores 
de universidades no governo 
Bolsonaro gerou críticas da 
comunidade acadêmica, de-
pois que candidatos eleitos in-
ternamente, nas instituições 
de ensino, não foram em-
possados pelo presidente.

Ministro da Educação reafirma que universidade não é para todosMinistro da Educação reafirma que universidade não é para todos



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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
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 
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 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 
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 
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ro R$37.900,00 F:3213-
4848
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NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
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KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
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NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO 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
-------------------------------
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 ve-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
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 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 
(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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Luis se prepara para su-
bir até sua horta em La 
Vega, um bairro popu-

lar de Caracas ocupado pela 
polícia após dias de violência. 
Escadas desordenadas e várias 
curvas com casas amontoadas 
marcam o caminho íngreme 
para o terreno onde ele cultiva 
parte de seus alimentos.

Tudo começou quando 
Luis Díaz, um ex-boxeador de 
63 anos que também trabal-
ha como ferreiro, se aposen-
tou como servidor público. 
O dinheiro não era mais sufi-
ciente para cobrir as necessi-
dades em casa. Então, ele se 
juntou com três amigos para 
plantar, começando com 
milho e abóbora, o ‘conuco’, 
como são chamados os pe-
quenos cultivos neste país.

Ajudado pela sua cor-
pulência, este agricultor com 
três filhos e seis netos lavra a 
terra em uma montanha da 
qual se vê grande parte de 
Caracas. Vestido com uma 
camisa de mangas compridas 
e um velho facão pendurado 
na cintura, ele sobe ao me-
nos três vezes por semana 
para cuidar das plantações.

Em dois meses, espera co-
lher milho, enquanto a yuca 
—um tubérculo também co-
nhecido como mandioca— 

estará pronta muito antes.
“Três compadres e eu 

abraçamos a ideia de que po-
díamos plantar aqui para com-
pletar a bolsa de comida que 
o governo vende”, comentou 
à AFP depois de retirar a ve-
getação de sua plantação, 
onde se respira tranquilidade 
novamente, depois que agen-
tes de segurança expulsaram 

gangues armadas que se es-
conderam ali durante meses.

Ele ficou sem água após 
os violentos confrontos em 
julho, porque a polícia que-
brou o cano e o tanque de 
plástico que usava para ar-
mazenar o líquido. Agora, ele 
depende da chuva para regar. 
Faz isso enchendo baldes de 
cinco litros junto ao seu com-

padre, mas não é suficiente 
para cobrir os 800 metros de 
terreno. “Tomara que chova 
sempre para que possamos 
plantar o ano todo”, implora.

Quando Luis fala da “bolsa”, 
ele se refere ao plano do gover-
no chamado CLAP, implemen-
tado pelo presidente Nicolás 
Maduro em 2016, para forne-
cer alimentos a preços subsi-

diados a famílias pobres, o que 
a oposição denuncia como uma 
forma de controle social.

Apesar de sentir a crise 
que leva a Venezuela a en-
frentar seu oitavo ano conse-
cutivo de recessão e quarto 
de hiperinflação, Luis encon-
trou em seu ‘conuco’ uma 
distração surgida da necessi-
dade de plantar o mais rápi-

do possível para conseguir se 
alimentar. “A vida melhorou 
um pouquinho, porque o que 
não conseguimos lá (embai-
xo) com o dinheiro, pegamos 
daqui, como a mandioca, ba-
nana e um pouco de manga. 
Se alguém chega e não tem 
almoço, dá para comer umas 
quatro mangas. Pelo menos 
forra o estômago”, conta.

Reprodução

Sem dinheiro, venezuelanos cultivam Sem dinheiro, venezuelanos cultivam 
hortas em suas casas para se alimentarhortas em suas casas para se alimentar
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Reprodução

A separação de Luísa 
Sonza e Whindersson Nu-
nes segue ganhando novos 
capítulos, mesmo tendo 
sido anunciada há mais de 
um ano. Segundo o colu-
nista Erlan Bastos, a canto-
ra ligou para o ex-marido 
para conversar sobre o 
momento difícil e saber 
como ele está. Na sema-
na passada, Whindersson 
anunciou o término com 
Maria Lina, com quem 
teve um bebê, que morreu 
poucas horas após nascer.

A conversa teria durado 
pouco mais de duas horas, 
com direito a choro e pedi-
do de desculpas por parte 
do humorista. Na conversa, 

Whindersson ainda teria 
questionado sobre os ru-
mores de crise na relação de 
Luísa com Vitão e a cantora 
respondeu que o namoro 
“não está nada bem”, mas 
que iria focar no trabalho.

De acordo com Erlan, o 
telefonema terminou com 
um pedido do humorista 
de ver a ex-esposa pesso-
almente e conversar com 
mais tranquilidade. Luísa 
concordou e o encontro 
deve acontecer nos próxi-
mos dias. A fonte ouvida 
pelo colunista afirma ain-
da que Luísa quer ter uma 
amizade saudável com o 
ex, mas desconfia que ele 
queira reatar a relação.

Mais do que simples 
documentário, o 
gênero “true crime” 

está voltando com tudo para a 
televisão. Tendo como base 
um crime hediondo, insolucio-
nável ou simplesmente fasci-
nante, esses documentários 
não são necessariamente no-
vidade para o brasileiro. Afinal 
de contas, quem nunca ficou 
grudado na televisão vendo Li-
nha Diretea - quando tinha um 
bando de coisas pra fazer?

Em 2014, uma jornalista 
americana chamada Sarah Ko-
enig fez um podcast chamado 
Serial no qual ela investigava, 
profundamente, um crime 
que, para ela, não estava claro 
- o assassinato da menina Hae 
Min Lee, pelo seu ex-namora-
do e colega de classe Adnan 
Sayd, que ocorreu no ano de 
1999. Guiado pela tenacida-
de investigativa da jornalista 
e uma estrutura que remetia 
aos melhores filmes de sus-
pense ou romances policiais, 
o podcast ficou conhecido por 
ser extremamente viciante. 
Não só abriu a porta para ou-
tros podcasts, como também 
deixou muita gente sedenta 
por mais conteúdo sobre cri-

mes reais. Esse ano, a história 
do Adnan Syed vai até virar 
um documentário na HBO.

Com a Netflix investindo 
cada vez mais em conteúdo 
100% brasileiro, era natural 
que o Brasil, um país repleto 
de crimes bizarros e inaceitá-
veis, rapidamente aparecesse 
com o seu primeiro expoente 
do gênero. Bandidos na TV é 
uma série de documentário da 
Netflix que conta a história ina-
creditável do programa Canal 
Livre, idealizado e comandado 

por Wallace Souza e os seus 
irmãos. Souza foi uma grande 
personalidade da politica e do 
entretenimento em Manaus. 
No final dos anos 90, a maioria 
das televisões de Manaus es-
tava sintonizada no Canal Livre 
da TV Rio Negro, onde Wallace 
exibia crimes, denunciava os 
criminosos, e de vez em quan-
do até mesmo ia atrás deles.

Um ex-policial, expulso da 
PM por desviar dinheiro da 
gasolina, Souza virou repórter 
e eventualmente apresenta-

dor do polêmico programa 
de TV, que era tão linha di-
reta, quanto o Programa do 
Ratinho. Sempre revoltado 
e levantando a bandeira da 
tolerância zero com os cri-
minosos, era normal Souza 
dizer frases como “Manaus 
não pode virar uma terra sem 
dono”. Ou seja, ele já se posi-
cionava como uma solução. O 
resultado natural disso você já 
deve até imaginar né: Souza 
foi eleito deputado estadual 
em 98, 2002, e 2006. 
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