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O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou que a capital passa a vacinar os moradores a partir de 18 anos. O avanço na idade já vale para a 
vacinação no drive-thru do Passeio das Águas e para agendamentos a partir de hoje. Ampliação será possível graças a chegada mais frequente 
de doses ao município. O prefeito também anunciou que no sábado (21/8) será realizado um dia especial de vacinação com 23 mil doses
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Prefeitura de Goiânia amplia faixa etária Prefeitura de Goiânia amplia faixa etária 
e começa a vacinar maiores de 18 anose começa a vacinar maiores de 18 anos

Caiado convoca pre-Caiado convoca pre-
feitos para debater feitos para debater 
redução do ICMS so-redução do ICMS so-
bre combustíveisbre combustíveis  p2 p3

Inmet emite alerta de umidade Inmet emite alerta de umidade 
do ar de até 12% para todo Estadodo ar de até 12% para todo Estado
A umidade relativa do ar em todas as cidades goianas pode cair para até 
12%. O Centro Virtual para Aviso de Eventos Meteorológicos Severos emitiu 
um alerta na manhã de hoje com grau de perigo para a baixa umidade.
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Goiás completou 65 dias sem chuvas. Com a estiagem, a vazão 
do Rio Meia Ponte chegou a 3.861 litros por segundo, quando 
o ideal seria acima dos 6 mil l/s. O manancial de abastecimento 
está no nível crítico o que provoca diminuição de outorgas e 
necessidade de economia por parte da população. 

Sem chuva, vazão cai Sem chuva, vazão cai 
e Rio Meia Ponte cami-e Rio Meia Ponte cami-
nha para nível críticonha para nível crítico   p2
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Goiás completou nes-
ta quarta-feira (18/8) 
65 dias sem chuvas. 

Com a estiagem, a vazão 
do Rio Meia Ponte chegou 
a 3.861 litros por segundo, 
quando o ideal seria acima 
dos 6 mil l/s. O manancial de 
abastecimento está no nível 
crítico 1, mas caminha para 
um nível pior, o que provoca 
diminuição de outorgas e ne-
cessidade de economia por 
parte da população. A Bacia 
do Rio Meia Ponte é respon-
sável por abastecer a capital 
e a Região Metropolitana.

O nível crítico 2 é determi-
nado quando a média móvel 
de sete dias apresenta vazão 
de escoamento menor ou 
igual a 4.000 L/s. De acordo 
com o gerente do Centro de 
Informações Meteorológicas 
e Hidrológicas do Estado de 
Goiás (Cimehgo), André Amo-
rim, é possível que ainda nes-
ta semana, Goiás atinja esse 
índice. “Hoje estamos no nível 
crítico 1, mas em decorrência 
da seca e da falta de chuva, 
caminhando para o 2. Desde 
2015, nós enfrentamos uma 
situação de diminuição de 
chuvas e chuvas irregulares. 
E isso afeta diretamente no 
abastecimento de água”.

De acordo com a Secre-
taria Estadual de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), o nível 
crítico 2 significa a redução 
de 25% das vazões captadas, 

menos a Saneago. Se a situa-
ção ficar pior (nível crítico 3), 
a redução é de 50% e inclui a 
Saneago. “A gente pede que, 
nesse momento, a população 
faça uso racional da água”.

A estiagem tem impac-
tado diretamente na vazão, 
que está 40% menor do que 
no mesmo período do ano 
passado. Não só o Meia Pon-

te enfrenta o problema, mas 
outros mananciais do Estado 
também já estão em alerta.

Segundo o Cimehgo, a 
massa de ar seco que Goiás 
tem hoje está bloqueando 
a entrada de frente fria em 
Goiás. A previsão de chuva 
intensa para amenizar o pro-
blema é apenas para a se-
gunda quinzena de outubro. 

“Isso não quer dizer que não 
possa chover em setembro, 
mas depende de frentes frias, 
que precisam romper esse 
bolsão de ar quente. E não 
temos prognósticos de um 
avanço de frente fria. O que 
nos resta é evitar desperdício 
e fazer esforço para que pos-
samos passar por esse perío-
do de estiagem”, completou.

Setembro pode ter pan-
cadas de chuvas isoladas, 
mas o período chuvoso mes-
mo só deve firmar na segun-
da quinzena de outubro. Só 
que em Goiás além da ex-
pectativa por chuva, ainda 
é preciso torcer para chover 
no lugar certo, na cabeceira 
do Meia Ponte, nas cidades 
de Inhumas e Itauçu.

Reprodução

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, liberou para 
que a capital comece o pla-
nejamento da volta de tor-
cida aos estádios. Assim, 
será realizado um evento-
-teste na capital na primei-
ra quinzena de setembro, 
que será aliado a estudos 
do avanço da Covid-19 
para organizar a liberação 
do público. 

“A volta das partidas 
de futebol é um pedido 
antigos dos clubes da ca-
pital. E com o avanço da 
vacinação, é possível fazer 
este evento de manei-
ra responsável e segura, 
como o prefeito Rogério 
Cruz sempre pediu”, disse 
o secretário de governo 
Arthur Bernardes.

Neste primeiro teste 
só poderá ingressar no 
estádio as pessoas que 
completaram a vacina-
ção, como destacou o 
secretário de saúde, Dur-
val Pedroso. “Para este 
evento-teste, somente 
as pessoas com esquema 
vacinal completo poderão 
participar. Ou seja, quem 
já tomou as duas doses da 
vacina contra a Covid-19 
ou a dose única, no caso 
da Janssen”, disse.

Até o momento, o lo-
cal do evento ainda não 
foi definido e a Prefeitura 
de Goiânia aguarda uma 
reunião com a Federação 
Goiana de Futebol para 
definir. Vale ressaltar, que 
o evento teste irá seguir os 
protocolos da CBF para o 
retorno de público aos es-
tádios. Nele só serão acei-
tos torcedores do man-
dante, os clubes precisam 
organizar uma forma de 
vender os ingressos de for-
ma virtual, além dos pro-
tocolos de distanciamento 
social e uso de máscaras.

Local
Em Goiânia, 4 estádios 

se destacam para a reali-
zação do evento-teste. O 
estádio Antônio Accioly, 
que pertence ao Atlético-
-GO, que está na disputa 
da Série A. O estádio da 
Serrinha, do Goiás, o Oné-
sio Brasileiro Alvarenga, do 
Vila Nova, estes últimos de 
equipes da Série B. 

Sem chuva, vazão cai e Rio Meia 
Ponte caminha para nível crítico 

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, anunciou na 
tarde desta quarta-feira 
(18/8) que a capital passa 
a vacinar os moradores a 
partir de 18 anos. O avan-
ço na idade já vale para a 
vacinação no drive-thru do 
Passeio das Águas e para 
agendamentos a partir des-
ta quinta-feira (19/8). Am-
pliação será possível graças 
a chegada mais frequente 
de doses ao município.

O prefeito também 
anunciou que no sábado 
(21/8) a Secretaria de Saú-
de de Goiânia (SMS) vai 
realizar um dia especial de 

vacinação com 23 mil doses 
disponibilizadas em mais 
de 40 pontos espalhados 
por toda a cidade, o maior 
número de doses aplicadas 
em um único dia.

Até o momento, a SMS 
já aplicou 1.176.263 do-
ses, sendo 781.659 de 
primeira dose, o que re-
presenta 66,86% da popu-
lação acima de 18 anos, e 

394.604 do reforço equi-
valente a 33% da popula-
ção de mesma faixa etária.

Segunda Dose
A aplicação de segunda 

dose das vacinas AstraZe-
neca e Pfizer para pesso-
as com data marcada até 
o dia 24 de agosto está 
sendo oferecida em 8 pos-
tos de vacinação. Para a 
aplicação da Coronavac 
em atraso, está disponí-
vel a Paróquia Sagrados 
Estigmas de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e de Santo Ex-
pedito, no Jardim Améri-
ca. Não há necessidade de 

agendamento para o rece-
bimento da segunda dose 
dos imunizantes que tam-
bém ocorre das 8h às 17h, 
exceto a Área 1 da PUC Goi-
ás que funciona até às 16h.

Vacinação gestantes 
A sala de vacinação do 

Ciams Dr. Domingos Viggia-
no (Ciams Jardim América) 
atende gestantes e puér-
peras (mulheres com 45 
dias após o parto) e idosos 
que estão com atraso na 
primeira e segunda dose. 
A unidade funciona das 8h 
às 17h, sem necessidade de 
agendamento.

Goiânia amplia faixa etária e começa a vacinar maiores de 18 anos
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Depois de dois anos e 
meio de silêncio so-
bre a promessa feita 

na campanha eleitoral de 
2018, o governador Ronal-
do Caiado (DEM) voltou a 
tratar sobre a possível redu-
ção do ICMS sobre combustí-
veis, principalmente os 30% 
cobrados em Goiás sobre o 
preço da gasolina. O governa-
dor reagiu a cobranças pelas 
redes sociais, inclusive de ad-
versários, como os ex-gover-
nadores tucanos e o prefeito 
de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha (MDB), 
que repercutiram o fato de 
que, após o último aumento 
imposto pela Petrobrás nas 
refinarias, Goiânia passou a 
ser a capital com custo mais 
alto do produto.

Caiado reafirmou em pos-
tagens que a alta nos combus-
tíveis não tem relação com 
o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), mas se reuniu com 
os presidentes da Federação 
Goiana de Municípios (FGM) 
e da Associação Goiana de 
Municípios (AGM), Haroldo 
Naves e Carlão da Fox (PSDB). 
No encontro, foi discutida 
possibilidade de as prefeituras 
“abrirem mão dos recursos” 
para que seja possível avan-
çar no debate sobre corte do 

ICMS. Do total arrecadado 
com o imposto, 25% é desti-
nado às prefeituras, que de-
verão se posicionar nos próxi-
mos dias sobre a redução.

Em relação à gasolina, a 
alíquota do ICMS aplicada 
atualmente está em vigor 
desde janeiro de 2016: 30%. 
Em nota, a Secretaria Esta-
dual de Economia aponta 
que o índice está dentro da 
média nacional, que vai de 
25% a 34%. Para os outros 
combustíveis – diesel e eta-
nol – não há alterações nas 

alíquotas desde 2018, quando 
houve mudança em função da 
revogação de benefícios fis-
cais. A alíquota praticada atu-
almente é de 16% para diesel 
e 25% para o etanol.

Meio ambiente
Citando danos ao meio 

ambiente e violação da ju-
risprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a Jus-
tiça Federal de Goiás deter-
minou a suspensão imediata 
das atividades de extração, 
exploração, comercialização, 

transporte e exportação de 
amianto pela mineradora 
Sama, subsidiária da Eternit 

Segue o jogo
A controvérsia gira em 

torno de decisão tomada em 
2017 pelo plenário do Su-
premo, quando a Corte proi-
biu a extração e a venda do 
amianto em todo território 
nacional, devido aos seve-
ros danos que a sua inalação 
causa à saúde dos que com 
ele lidam. A Procuradoria-
-Geral do Estado estuda re-

curso contra a decisão que 
derrubou a lei estadual.

Negociação
A Câmara de Goiânia 

aprovou em última votação 
projeto que incentiva a so-
lução de conflitos com a pre-
feitura sem a participação do 
Judiciário. O texto, de auto-
ria do vereador Lucas Kitão 
(PSL), institui a política de 
desjudicialização, para redu-
zir a litigiosidade, estimular a 
solução de conflitos, além de 
aprimorar o gerenciamento 

do volume de demandas ad-
ministrativas da capital. 

Debate
A decisão atende a pe-

dido do Ministério Público 
Federal (MPF), autor da ação 
civil pública contra as com-
panhias, a Agência Nacional 
de Mineração (ANM), que 
concedeu a elas as autori-
zações para a exploração do 
mineral na cidade de Minaçu

Responsabilidade
Sendo sancionada, a nova 

Lei define que caberá à Pro-
curadoria-Geral do Município 
(PGM) solicitar informações e 
solucionar os conflitos, bem 
como realizar o ajustamento 
de conduta entre as partes. 
A PGM ainda deverá verificar 
quais conflitos poderiam che-
gar ao Judiciário e buscar a 
negociação prévia.

Expansão
Gigante do setor sucro-

energético, a Jalles Macha-
do mantém objetivo com-
prar uma terceira usina de 
cana até o fim desta safra 
(2021/22), que termina em 
março, conforme prometido 
aos investidores na época 
de seu IPO, em fevereiro. A 
empresa possui duas usinas 
sucroalcooleiras em Goiás.

Reprodução

Inmet emite alerta de umidade do ar de até 12% para todas cidades goianas

Caiado convoca prefeitos para debater 
redução do ICMS sobre combustíveis
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Insegurança na volta ao es-
critório, falta de coragem 
para encontrar os amigos, 

receio de contato com colegas 
que frequentam festas clan-
destinas, pavor de transmitir 
a Covid-19 para os familiares e 
medo de não perder o medo 
do vírus. Estas são algumas 
das angústias relatadas por 
aqueles que ainda não se sen-
tem confortáveis com a reto-
mada à vida presencial.

Há mais de um ano e meio, 
a pandemia fez com que es-
colas adotassem o modelo 
de ensino a distância, escr 
itórios apostassem no home 
office e encontros entre ami-
gos se restringissem a conver-
sas por videochamadas.

Com o avanço da vaci-
nação e uma queda no nú-
mero de casos de Covid-19, 
medidas de contingência 
vêm sendo abrandadas na 
maioria dos estados do país. 
Porém, há quem não se sinta 
confortável com a retomada 
da vida presencial.

Taíse Cavasin Dalazen, 34, 
vive em constante estado de 
pânico. Ela, que mora em Flo-
rianópolis, diz que seu isola-
mento ainda é severo, com 
poucas saídas -coragem para ir 

ao supermercado, por exemplo, 
ela só teve no início deste ano.

Agora, com os amigos imu-
nizados com a primeira dose 
da vacina e já querendo se 
reencontrar, Taíse ainda não 
sente coragem. “Mesmo que 
seja em um lugar arejado, com 
distanciamento, uso de álcool 
gel, sei que vou ficar em pâni-
co. Ainda não me vejo saindo 

de casa tranquila. Me surpre-
ende que pessoas que tinham 
o privilégio de trabalhar de 
casa não pararam quietos du-
rante a pandemia”, diz.

Em meio à aceleração de 
casos da variante delta e deba-
tes em relação à necessidade 
de terceira dose das vacinas 
contra a Covid-19, o medo e a 
ansiedade leve são legítimos, 

afirma o psiquiatra Daniel Cos-
ta, do Hospital das Clínicas.

Ele sugere que, nestes ca-
sos, as pessoas optem por re-
tornos graduais e aumentem 
a exposição gradativamente. 
Mas, para quem ainda assim 
experimentar sintomas de 
ansiedade que se asseme-
lham a síndrome de pânico, a 
busca de profissionais de saú-

de mental é o caminho mais 
indicado para que o retorno 
seja menos sofrido.

Essas angústias quanto à 
retomada já se transforma-
ram em siglas, que vêm sen-
do usadas em países como 
Estados Unidos e Inglaterra, 
como Fomu e Forto, que, tra-
duzidos para o português, se 
referem ao medo de encon-

trar outras pessoas e medo 
de se retornar ao escritório, 
respectivamente.

Para Katty Zuniga, psi-
cóloga e pesquisadora do 
laboratório de estudos de 
psicologia e tecnologias da 
informação e comunicação 
da PUC-SP, a ansiedade, a 
depressão e o estresse po-
dem aflorar em qualquer 
momento da vida, mas a 
pandemia, com certeza, foi 
um acelerador, tanto no iní-
cio quanto agora na volta.

Além disso, ela afirma 
que o distanciamento deixa 
marcas, tanto entre jovens 
e crianças que estão em fase 
de autoconhecimento como 
em adultos, que tiveram de 
equilibrar a rotina familiar 
com o home office.

De acordo com uma pes-
quisa da Associação Ameri-
cana de Psicologia, publicada 
em março deste ano, 49% 
dos adultos admitiram que se 
sentiriam apreensivos com as 
interações presenciais, mesmo 
no pós-pandemia. Na época, 
a pesquisa não detectou dife-
rença de respostas em relação 
ao medo entre adultos vacina-
dos e aqueles que ainda não 
haviam recebido o imunizante.

Divulgação

Ansiedade, angústia e medo da Covid 
marcam retomada à vida presencial

Governo lança operação para enfrentar violência contra a mulher



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 
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 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv au 
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
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 13-
4848 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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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
-------------------------------
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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
eminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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 dynami-
que 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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 veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
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. 

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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 
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 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
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Conhecido após fazer car-
reira na música gospel, o can-
tor Jotta A causou nas redes 
sociais nesta sexta-feira (13) 
ao fazer publicações em seu 
perfil oficial no Instagram. 
O jovem aparece em duas 
postagens vestigo como 
drag queen com a hashtag 
#Aguardem. A publicação 
se refere ao novo single do 
cantor, que se chama “Pes-
soa Certa” e tem lançamento 
previsto para 27 de agosto.

Jotta A ganhou os holo-
fotes no meio gospel após 
ser revelado no progra-
ma Raul Gil. Desde então, 
construiu uma carreira no 
segmento. Ele chegou a se 
envolver em uma polêmica 
com a também cantora Da-
niela Araújo em 2017. Um 

vídeo vazado, atribuído à 
cantora, mostra um grupo 
de pessoas alteradas den-
tro de um carro, entre elas 
Jotta A. As imagens suge-
rem que eles estariam con-
sumindo bebidas alcoólicas.

Passada a polêmica, o 
artista voltou a produzir 
conteúdo gospel e foi pas-
sar uma temporada na Co-
lômbia. Recentemente, o 
cantor se afastou um pouco 
das redes sociais, apagou 
publicações antigas e co-
meçou a se manifestar mais 
sobre sua sexualidade.

Na publicação, Jotta A 
recebeu muitos elogios e 
apoio de amigos e artistas 
do segmento. Alguns co-
mentários reprovavam a 
nova fase do cantor.

Como não seria dife-
rente em dois filmes 
protagonizados por 

dois grandes oradores de 
movimentos negros ame-
ricanos, Malcolm X e Fred 
Hampton, Uma Noite em 
Miami e Judas e o Messias 
Negro apostam suas fichas 
nesse poder de convenci-
mento pela oratória. Respec-
tivamente, Kingsley Ben-Adir 
(que faz o líder muçulmano 
no filme de Regina King) e 
Daniel Kaluuya (que faz o 
líder dos Panteras Negras 
no filme sobre o “Messias 
negro”) chamam para si a 
responsabilidade de injetar 
energia no palavrório.

Ainda assim, são dois fil-
mes que sofrem com a sina 
do texto literal demais. No 
caso específico de Uma Noi-
te em Miami, o bom traba-
lho de câmera só consegue 
amenizar a teatralidade da 
adaptação da peça até certo 
ponto. Já o caso de Judas e 
o Messias Negro - que conta 
a história real de Bill O’Neal 
(Lakeith Stanfield), militante 
negro infiltrado pelo FBI para 
se aproximar de Hampton, 
espionar e sabotar o movi-

mento dos Panteras - tem 
mais a ver com solenidade: 
os excessos literais não estão 
tanto nos diálogos e mais na 
cadência do roteiro, que mar-
tela lições e mensagens no tí-
pico registro de filme autoim-
portante baseado em fatos. 

É curioso que esses dois 
filmes cheguem à tempo-
rada de prêmios de 2021 

como os representantes da 
safra atual pós-Black Lives 
Matter. Ambos voltam a uma 
época de auge de ideais, os 
anos 1960, para refazer uma 
noção de solidariedade en-
tre os desassistidos, como 
se no século 21 nos faltasse 
justamente essa capacidade 
de empatia, para reorgani-
zar a coletividade. A história 

de Fred Hampton com Bill 
O’Neal é bem pinçada para 
ilustrar isso, e o paralelo bí-
blico (que vai até o quase 
arrependimento numa Últi-
ma Ceia) não soa um exage-
ro no filme. O Hampton de 
Kaluuya tem a força de um 
messias e o Bill de Stanfield 
tem no corpo encurvado o 
peso do traidor.

Judas e o Messias Negro’: traidor 
no movimento Panteras Negras 

Ex-cantor gospel Jotta A 
surge como drag queen


