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Ronaldo Caiado (DEM) iniciou a semana fazendo esclarecimentos quanto ao ICMS dos combustíveis, em Goiás. Por meio das redes sociais, ele 
afirmou que “o aumento da gasolina nunca foi culpa do Estado”, pois o reajuste vem da Petrobras. Caiado ainda afirma que a alíquota cobrada 
em Goiás é a mesma desde 2016. “O imposto é o mesmo do ano passado, por exemplo, em que a gasolina custava até menos de R$ 4,00.”

DIÁRIO DO ESTADO
“Aumento da gasolina nunca foi culpa 
do Estado”, diz Caiado nas redes sociais

EUA termina reti-
rada e encerra ocu-
pação de 20 anos 
do Afeganistão  p7 p2

Cadastro e recadastro do Passe 
Livre Estudantil termina hoje
Estudantes de Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis podem fazer o 
cadastro ou o recadastro no programa Passe Livre Estudantil (PLE) até hoje.  
Após a aprovação, o cartão do novo beneficiário será feito em até 15 dias.
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 Um estudo feito pelo economista e pesquisador da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Daniel Duque, concluiu que houve um aumento da pobreza 
em 23 estados e no Distrito Federal durante a pandemia. Os únicos esta-
dos que não registraram esse aumento foram Acre, Pará e Tocantins.

Pobreza aumenta em 
23 estados e no DF durante 
pandemia da Covid  p4
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, adian-
tou, nesta segunda-

-feira (30/8), que a capital terá, 
neste ano, um Natal especial. 
“Será um Natal realmente 
para todos, descentralizado. 
Levaremos ações natalinas 
para os bairros mais distantes 
da nossa cidade”, contou Cruz, 
enfatizando que todas as nor-
mas de prevenção à Covid-19 
serão respeitadas.

Durante a entrevista, que 
durou cerca de 30 minutos, 
o prefeito também infor-
mou, em primeira mão, que 
a administração prepara 
outra grande ação para este 
ano, no aniversário de Goiâ-
nia. “Teremos uma semana 
de comemoração, quando 
faremos a entrega de vários 
serviços”, contou.

O prefeito Rogério Cruz 
também falou sobre ques-
tões relativas ao trânsito da 
capital. Disse que, apesar 
de apenas oito meses de 
gestão, a administração co-
nhece as demandas da área 
e tem o setor como prioritá-
rio. “Não existe isto de rico 
utilizar transporte individual 
e pobre público. Assim como 
nas grandes metrópoles bra-
sileiras e em várias partes do 
mundo o transporte deve 
ser igualitário e alternativa 
igual para todos. É com este 
pensamento que temos tra-
balhado para avançar na ca-
pital”, declarou o prefeito.

O trabalho tem sido feito 
em conjunto com prefeitos 
da Região Metropolitana e 
com o governador Ronaldo 
Caiado. Vários traçados de 
estudos foram realizados 

para que seja possível levar 
uma solução às questões re-
lativos ao transporte.

O prefeito explicou que o 
Plano Diretor passou por um 
Grupo de Trabalho da Secre-
taria de Planejamento e Ur-
banismo (Seplam) e que ago-
ra está em estudo jurídico na 
Casa Civil. Ele explicou que é 
importante não deixar nenhu-
ma questão solta para evitar 
questionamentos na Câmara 
de Vereadores. Cruz também 
lembrou que a Prefeitura tem 
tido o auxílio do Ministério Pú-
blico de Goiás nesse trabalho.

Destacou que a equipe 
da Prefeitura tem trabalha-
do com afinco para atender 
toda a população goianien-
se. “Tivemos, recentemente, 
o exemplo dos jovens que 
fizeram festa no Passeio das 
Águas durante a vacinação. 
Eles, inclusive, têm levado 

seus familiares para vacina-
rem. E aproveito para pedir 
que ninguém deixe de tomar 
a segunda dose”, solicitou.

Enfatizou que não se faz 
gestão sozinho e, indagado 
pela saída de auxiliares do 
MDB, lembrou que o partido 
permanece no governo. “A le-
genda se mantém na gestão. 
Saíram auxiliares. Vereadores 
e suplentes também continu-
am. Seguimos cumprindo e 
executando o nosso Plano de 
Governo”, declarou.

Disse que o governador 
Ronaldo Caiado tem legiti-
midade para fazer escolhas, 
mas que novas decisões 
devem ser tomadas mais a 
frente. “Não se pode esque-
cer que vários partidos têm 
interesse em caminhar com 
o governador, como o pró-
prio Republicanos, uma vez 
que estamos com as gestões, 

no governo do Estado e na 
Prefeitura, alinhadas. Mas o 
governador, com certeza, fará 
esse estudo. O fato de ter 
convidado Daniel Vilela não 
quer dizer que não haverá 
outros partidos. Acredito que 
isso é uma coisa para ser de-
cidida mais para frente”, opi-
nou, enfatizando que a deci-
são, no Republicanos, passa 
pelas Executivas Nacional, 
Estadual e Metropolitana.

Questionado, disse que 
não pensa nisso agora. Que 
trabalha para entregar servi-
ços de qualidade e executar 
o Plano de Governo. “Já te-
mos executado com a entre-
ga, por exemplo, do Renda 
Família e do IPTU Social. Tem 
muitas pessoas nos procu-
rando para elogiar ações e 
dizer que tem segurança do 
nosso trabalho. Isso mostra 
que o serviço está fluindo”, 

disse Rogério Cruz.
Sobre indagação de que 

não estaria governando, o 
prefeito disse que é inad-
missível. “Ninguém gover-
na sozinho. No entanto, é 
claro que todas as decisões 
passam por mim. Eu sou 
prefeito, estou sentado na 
cadeira da gestão executiva 
e assino com o meu CPF to-
dos os processos. É inadmis-
sível dizerem isso. É claro 
que decido, assino, acom-
panho e controlo tudo com 
rigor e respeito pelo erário 
público”, declarou.

Rogério Cruz citou a 
“grande aliança do Republi-
canos, hoje, com o governo 
federal e o presidente Jair 
Bolsonaro”. “Agora, quando 
chega em campanha, deci-
sões são tomadas. Por onde 
o partido caminhar, cami-
nharei junto”, enfatizou.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
realizou no último sábado 
(28/8) a 1ª edição da Se-
cretaria da Mulher + Saú-
de nos bairros, no Centro 
Comunitário Jardim Curi-
tiba III. Ao longo do dia, 
mais de mil mulheres da 
região puderam aprovei-
tar cerca de 20 serviços 
gratuitos, incluindo cursos 
de capacitação, com a en-
trega de certificados.

Os atendimentos de 
saúde se concentraram no 
Centro Comunitário, onde 
as mulheres puderam re-
alizar o exame de papa-
nicolau, vacinação, aferir 
pressão e glicemia. Já o 
espaço do Cmei foi dispo-
nibilizado para assistência 
jurídica, social, psicológica 
e a realização das oficinas. 
Para melhor conforto, as 
mães deixaram as crian-
ças na área de recreação 
que foi disponibilizada no 
local, com direito a pipoca 
e algodão doce.

Luzimaili Mariano é 
uma das mulheres benefi-
ciadas com a ação e rece-
beu a certificação do curso 
de empreendedorismo. “É 
importante que nós, mu-
lheres, tenhamos apoio, 
muitas de nós passam por 
dificuldades, então esse 
curso será um diferencial 
na nossa vida”, falou.

Para a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos, 
o objetivo do programa é 
levar atendimento espe-
cializado para as mulheres 
goianienses que estão em 
situação de vulnerabilida-
de. “Estamos aqui hoje re-
alizando um sonho, que é 
levar o que tem na Secre-
taria de Políticas para Mu-
lheres para perto daque-
las que mais precisam”.

A secretária reforçou 
o comprometimento da 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz com as mulheres de 
Goiânia. “Quero agradecer 
ao nosso prefeito, que nos 
proporcionou hoje estar 
realizando a 1ª edição des-
se evento, um projeto ide-
alizado pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres 
em parceria com a Secre-
taria Municipal de Saúde”.

Rogério Cruz: nos bairros distantes 
da capital também terá Natal especial

Estudantes de Goiânia, 
Região Metropolitana e 
Anápolis podem fazer o ca-
dastro ou o recadastro no 
programa Passe Livre Estu-
dantil (PLE), para o segun-
do semestre do ano, até 
esta terça-feira (31/8).

Após a aprovação da so-
licitação, o cartão do novo 
beneficiário será feito em 
até 15 dias. Quando pron-
to, deverá ser retirado pelo 
estudante na Unidade do 
Vapt Vupt escolhida no mo-

mento da inscrição. A ati-
vação do cartão PLE é feita 
somente após agendamen-
to pelo site: www.vaptvupt.
go.gov.br/agendamento.

Assim que o prazo for 
encerrado, o sistema per-
manecerá aberto somente 
para resolução de possíveis 
reprovações de solicitações, 
até o dia 30 de setembro. Os 
cadastramentos e recadas-
tramentos dos moradores 
da região Metropolitana de 
Goiânia continuam sendo 

realizados pelo site www.
juventude.go.gov.br. 

Todos os contemplados 
pelo passe livre em Aná-
polis devem fazer a ativa-
ção do benefício junto ao 
governo, nas unidades do 
Vapt Vupt do município. O 
agendamento para atendi-
mento é realizado no por-
tal www.vaptvupt.go.gov.
br/agendamento.

 
COMO FUNCIONA
O Passe Livre Estudantil 

dá direito a duas viagens 
por dia e até 48 viagens por 
mês para deslocamento de 
ida e volta à instituição de 
ensino. O saldo do cartão 
não é cumulativo. Dessa 
forma, se o estudante não 
utilizar todos os créditos, 
no mês seguinte será cre-
ditada apenas a diferença 
para completar as 48 via-
gens. O número creditado 
leva em consideração os 
dias letivos de cada mês, 
conforme repassado pelas 

instituições de ensino.
O PLE atende a 41.363 

estudantes em Goiânia e 
Região Metropolitana, e 
2.972 em Anápolis. O be-
nefício foi bloqueado em 
2020 devido à pandemia 
de Covid-19, que impôs a 
proibição das aulas presen-
ciais. No entanto, para 14 
mil alunos da área da saúde 
e assistência social envol-
vidos no enfrentamento à 
doença, foram mantidos os 
créditos mensais.

Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil termina hoje
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O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) iniciou 
a semana fazendo 

esclarecimentos quanto ao 
ICMS dos combustíveis, em 
Goiás. Por meio das redes 
sociais, ele afirmou que “o 
aumento da gasolina nunca 
foi culpa do Estado”, pois o 
reajuste vem da Petrobras.

Caiado ainda afirma que 
a alíquota cobrada em Goiás 
é a mesma desde 2016. “O 
imposto é o mesmo do ano 
passado, por exemplo, em 
que a gasolina custava até 
menos de R$ 4,00.”, disse. O 
governador ainda relata que, 
somente neste ano, “a Petro-
bras já subiu em mais de 51% 
os combustíveis no País.”.

De acordo com a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), 
Goiânia está entre as capitais 
com a gasolina mais cara do 
país, pois o valor do litro já 
chega a R$ 6,67 em alguns 
postos. O valor pode ser ainda 
mais alto em outras regiões 
do Estado, como Nordeste e 
Noroeste, onde o valor do li-
tro chega a cerca de R$ 6,89.

Nas redes sociais, os in-
ternautas relembraram pos-
tagens feitas por Caiado em 

2017, falando sobre os altos 
preços praticados em Goiás 
pela gestão anterior. “Goia-
nos foram às ruas protestar 
contra o aumento abusivo do 
combustível. É a 2ª gasolina 
mais cara do País! Só perde 
para o Acre. E o que contribui 
para isso? O ICMS cobrado 
pelo governo Marconi. Se 
você não aguenta mais, jun-
te-se a nós para mudar essa 
realidade de Goiás”.

NOTA NA INTEGRA
Para começar a semana 

é bom esclarecer mais uma 
vez sobre o ICMS dos com-
bustíveis. A alíquota que é 
cobrada em Goiás é a mesma 
desde 2016. Não fizemos ne-
nhum reajuste. O imposto é o 
mesmo do ano passado, por 
exemplo, em que a gasolina 
custava até menos de R$ 4,00.

O ICMS do álcool de 
Goiás é o 5º mais barato. O 

aumento da gasolina nun-
ca foi culpa do Estado, por-
que o reajuste é feito pela 
Petrobrás, seguindo o va-
lor do dólar. Só neste ano, 
a Petrobrás já subiu em 
mais de 51% os combustí-
veis no País. Enquanto for 
assim, o preço vai subir.

A gestão anterior afirma-
va que as contas estavam 
em ordem e o Estado bem 
administrado. Mas a reali-

dade que encontramos foi 
bem diferente: uma dívida 
consolidada de quase R$ 20 
bilhões. Não tivemos alter-
nativa a não ser trabalhar 
para cobrir o rombo deixado 
nos cofres públicos.

Para o Estado continuar 
funcionando tivemos que 
arcar, de imediato, com 
uma dívida de R$ 7 bilhões 
que incluía folha de paga-
mento atrasada e custeios 

básicos da máquina pública 
assim que assumi a gestão. 
E aí foi preciso reduzir gas-
tos e buscar alternativas de 
recuperação fiscal.

Enxugamos os custos, 
cortamos incentivos fiscais 
e número de comissionados. 
Vale lembrar que fomos o 
primeiro Estado a renegociar 
as dívidas herdadas. Recupe-
ramos um Estado que estava 
falido, mas que nas propa-
gandas estava perfeito.

Hoje, Goiás está sob a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
que impede qualquer alte-
ração na receita ou despesa 
sem a devida compensação. 
Como Goiás, um Estado afo-
gado em dívidas e emprésti-
mos da gestão anterior, justi-
ficaria uma redução?

E mais. Por causa da pan-
demia também estamos su-
jeitos a Lei Complementar 
173, que impede que faça-
mos qualquer manobra por 
determinação Federal.

O ICMS é um imposto 
importantíssimo para mui-
tas das 246 prefeituras do 
Estado. O repasse de 25% 
é feito mês a mês para ser 
utilizado na Educação, Saú-
de e Serviços.

Para compreender a 
percepção de como o Tu-
rismo afeta a comunidade 
nos municípios goianos, o 
XVII Boletim “Panorama da 
Retomada do Turismo em 
Goiás” apresenta os resulta-
dos da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) do IBGE, de 
junho de 2021, e também 
um recorte dos dados da 
pesquisa do Observatório 
do Turismo da Agência de 

Turismo do Estado de Goiás 
(Goiás Turismo) feita no pri-
meiro semestre deste ano.

Segundo a pesquisa, di-
vulgada em agosto, o índi-
ce de atividades turísticas 
no Brasil cresceu 11,9% em 
comparação com o mês 
anterior. Todos os estados 
onde o indicador é investi-
gado acompanharam este 
movimento de expansão. 
Em Goiás, o crescimento foi 

de 7,9% no mesmo período. 
Na comparação de ju-

nho de 2021 com junho de 
2020, o índice de volume de 
atividades turísticas no Bra-
sil apresentou expansão de 
92,7%, sendo a terceira taxa 
positiva seguida. O setor foi 
impulsionado, principalmen-
te, pelo aumento na receita 
de empresas que atuam nos 
ramos de transporte aéreo, 
restaurante, hotel, rodoviá-

rio coletivo de passageiros e 
serviços de bufê. Os 12 esta-
dos que participam da pes-
quisa  tiveram crescimento 
nos serviços voltados ao Tu-
rismo. Em Goiás, no período, 
o aumento foi de 134,7%. 

Em relação à receita no-
minal das atividades turís-
ticas, no mês de junho de 
2021, o índice, segundo a 
PMS, cresceu 6,2% compa-
rado ao mês anterior. Em 

Goiás, essa expansão foi 
de 4,6%. Na comparação 
de junho de 2021 com ju-
nho de 2020, o Índice de 
Receita Nominal das Ativi-
dades Turísticas no Brasil 
apresentou crescimento de 
91%. Em Goiás, essa expan-
são chegou a 137%.  

Segundo especialistas do 
Portal Brasileiro do Turismo, 
ainda há muitos desafios 
pela frente. Para eles, as 

perspectivas são boas, mas 
os empresários do ramo 
enfrentam dificuldades 
para manter as empresas, 
mesmo com apoio governa-
mental, como redução de 
impostos e taxas e oferta 
de linhas de crédito facilita-
das. Com as incertezas em 
relação à abertura das fron-
teiras, o setor tem proble-
ma para aumentar as ven-
das e organizar as finanças. 

Reprodução

Boletim da Retomada detecta otimismo do Turismo em Goiás

“Aumento da gasolina nunca foi culpa 
do Estado”, diz Caiado nas redes sociais
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Um estudo feito pelo 
economista e pesqui-
sador da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), Daniel 
Duque, concluiu que houve 
um aumento da pobreza em 
23 estados e no Distrito Fe-
deral durante a pandemia. Os 
únicos estados que não regis-
traram esse aumento foram 
Acre, Pará e Tocantins.

O crescimento da pobreza 
foi maior no Rio de Janeiro, 
Dsistrito Federal e Roraima. 
O Distrito Federal foi a unida-
de federativa que registrou a 
maior alta, no qual a popu-
lação pobre foi de 12,9% em 
2019 para 20,8% em 2021, 
uma alta de 7,9%. No Rio de 
Janeiro, a pobreza aumentou 
6,9%, passando de 16,9% em 
2019 para 23,8% em 2021.

O estudo levou em con-
sideração os índices de po-
breza do Banco Mundial, no 
qual a renda per capita é de 
R$ 400 ao mês. A referência 
para considerar a condição 
de pobreza extrema, foi de 
R$ 160 ao mês.

O Piauí foi o estado nor-
destino com a maior alta, 
com um índice de 5,3%.

O únicos três estados que 
não tiveram piora estão na 

região Norte, são eles: Acre, 
Pará e Tocantins, respectiva-
mente com 46,4%, 45,9% e 
35,7% de sua população em 
situação de pobreza.

Para a realização do estu-
do, Daniel combinou dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio (Pnad contí-
nua), do primeiro trimestre 

de 2019 com a Pnad-covid, do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

POBREZA EXTREMA
Das 27 capitais, 18 en-

frentam graves problemas 
com a elevação da pobreza 
extrema. Porém o economis-
ta destaca Roraima com uma 

situação particular, devido à 
migração de venezuelanos. O 
Estado registrou um aumen-
to de 8,7 pontos na popula-
ção em pobreza extrema.

CAUSAS DA POBREZA
Daniel Duque explica que 

essa alta pode ser expressa 
pelas sequelas econômicas 

da pandemia de Covid-19, 
como inflação e desemprego.

“Os principais fatores 
são a grande perda de va-
gas, devido à pandemia. E 
não apenas isso, pois houve 
uma perda de rendimento 
real de diversos trabalha-
dores que mantiveram seus 
empregos. Isso é devido a 

uma alta inflacionária no 
último período, que está se 
acelerando agora ao longo 
de 2021”, afirma.

Segundo ele, a diminui-
ção do auxílio emergencial 
deixou uma boa parcela da 
população sem alternativa 
de renda. No Rio de Janeiro 
e em São Paulo, a as ativida-
des econômicas foram afeta-
das pelo isolamento social.

“Nos dois estados, mas 
principalmente no RJ, há 
grande participação de ser-
viços e não há tanta popu-
lação em programas sociais, 
como Bolsa Família.”

Ele destaca que o Nordes-
te, apesar de ter uma grande 
participação em programas 
sociais, padeceu muito com 
com o desemprego desde o 
início das restrições.

“O problema principal do 
Nordeste é que é uma região 
de muita informalidade, de 
muitos serviços tradicionais 
que precisam de aglomera-
ção, de movimento de pes-
soas. Essa característica eco-
nômica, de empregos que 
não podem ser feitos por 
home office, acabou tendo 
um impacto muito negativo 
sobre a renda do trabalho.”

Divulgação

Pobreza aumenta em 23 estados e 
no DF durante pandemia da Covid

O governo central (que in-
cluem Tesouro Nacional, Pre-
vidência e Banco Central) re-
gistrou um déficit de R$ 73,4 
bilhões no acumulado de 
2021 –o terceiro pior resul-
tado para o período na série 
histórica (iniciada em 1997).

Só no mês de julho, o dé-
ficit foi de R$ 19,8 bilhões. 
Apesar disso, o resultado 
foi superior às projeções de 
analistas compiladas pela 

pesquisa Prisma Fiscal, do 
Ministério da Economia –
que indicava um déficit de 
R$ 31,4 bilhões no mês.

O resultado, divulgado 
pelo Tesouro Nacional nesta 
segunda-feira (30), mostra 
um déficit 86% menor (em 
termos reais) no acumulado 
do ano na comparação com 
igual período de 2020. A 
despesa total caiu 21% (para 
R$ 944,5 bilhões), enquanto 

a receita líquida subiu 32% 
(para R$ 871,1 bilhões).

No ano passado, o país 
enfrentava o primeiro ano 
da pandemia e o governo 
executava medidas com 
impacto fiscal mais forte –
como o auxílio emergencial 
maior e adiamentos de im-
postos mais amplos. Apesar 
da melhora em relação a 
2020, despesas ligadas à cri-
se sanitária continuam limi-

tando os números neste ano.
Entre essas despesas, 

estão créditos extraordiná-
rios (como os direcionados 
à Saúde) –que já alcançam 
R$ 181,4 bilhões em 2021. 
Já o apoio financeiro a esta-
dos e municípios, algo tam-
bém ligado à Covid, está 
em R$ 43,6 bilhões.

O Tesouro afirmou que o 
país deve “manter o zelo e a 
responsabilidade ao lidar com 

a melhoria do quadro fiscal” e 
defendeu regras fiscais.

“É preciso lembrar que 
essa melhoria veio do res-
peito a um conjunto de re-
gras fiscais, e a manutenção 
desse compromisso é que 
fará as expectativas se reali-
zarem em todo o seu poten-
cial. É nesse contexto fiscal 
que o país avança na recu-
peração das condições eco-
nômicas após o forte choque 

negativo provocado pelo Co-
vid-19”, afirmou o Tesouro 
em nota sobre os resultados.

“Na medida em que o ce-
nário para indicadores fiscais 
seja mais bem percebido, 
deverá se refletir em me-
nores custos de rolagem da 
dívida, que por sua vez po-
dem gerar efeitos ainda mais 
positivos sobre o próprio 
quadro prospectivo fiscal e 
econômico”, disse o Tesouro.

Déficit diminui, mas rombo de R$ 73 bi em 2021 é o 3º maior da história



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
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
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT Nova 13/14 
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
-------------------------------
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 
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: 
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
-------------------------------
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$ hatsa-
pp: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
-------------------------------
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 
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 
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 
: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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
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
-------------------------------
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$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040

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 Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. 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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

-------------------------------
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da 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 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, manu-
tenção geral, construibri-
mos qualquer oferta do 
mercado! 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. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
e simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
e simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
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
-------------------------------
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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Os Estados Unidos 
completaram a reti-
rada de suas tropas 

do Afeganistão nesta segun-
da (30), um dia antes do 
prazo limite anunciado pelo 
presidente Joe Biden. Com 
isso, encerram a presença 
militar de duas décadas no 
país asiático, a mais longa 
guerra de sua história.

Os últimos aviões decola-
ram do convulsionado aero-
porto de Cabul, o que foi 
confirmado pelo Pentágono 
no fim da tarde, após uma 
operação de evacuação de 
122 mil pessoas desde 14 de 
agosto, véspera da tomada 
da capital pelo Talibã.

O grupo fundamentalis-
ta islâmico volta assim ao 
poder do qual havia sido 
expulso pela Operação Li-
berdade Duradoura, que vi-
sava puni-lo por te abrigado 
e protegido a Al Qaeda, rede 
terrorista que cometeu os 
atentados de 11 de setem-
bro de 2001 nos EUA.

Iniciada há 19 anos, 20 
meses e 24 dias, a ação con-
sistiu no mais longo engaja-
mento militar americano.

Acabou com uma caótica 
retirada marcada por fias-
cos: das imagens de afegão 
caindo dos céus após se 
agarrar a um cargueiro C-17 
em decolagem ao atentado 
de quinta (26), que com qua-

se 200 mortos foi o mais letal 
na capital em toda a guerra.

Ao longo das duas dé-
cadas, segundo estudo da 
Universidade Brown (EUA), 
morreram cerca de 160 mil 
pessoas (das quais 2.298 
soldados americanos, 3.814 
mercenários, 1.145 aliados; 
o restante, afegãos). O custo 
ficou em US$ 2,26 trilhões, 
número que o Pentágono co-
loca na casa dos US$ 1 bilhão.

Essas forças fracassaram 
redondamente em conter 
o Talibã, que após se espa-
lhar pelo país e promover 
ataques terroristas, aos 
poucos conquistou espaço 
pelo interior afegão.

No ano passado, o presi-
dente Donald Trump cum-
priu a promessa de desenga-
jar os EUA do que chamava 
de guerras inúteis e assinou 
um acordo de paz com os 

talibãs, acreditando no pres-
suposto de que o grupo iria 
negociar seu caminho num 
governo de coalizão.

Biden foi eleito em no-
vembro e, após assumir em 
janeiro deste ano, anun-
ciou em abril que cumpriria 
o acertado, mas sairia até 
11 de setembro, não maio 
como o combinado. O Talibã 
usou isso de desculpa para 
rasgar sua parte do acordo.

Iniciou uma campanha 
pelo interior afegão e coop-
tou líderes tribais. O resulta-
do foi uma campanha militar 
avassaladora contra grandes 
centros urbanos, que em 
duas semanas viu o país todo 
capitular e Cabul ser ocupada 
sem resistência, com a fuga 
do presidente Ashraf Ghani 
para Abu Dhabi.

Isso aconteceu largamen-
te porque Biden decidiu ante-

cipar a saída das tropas, que 
ocorreria numa data ainda 
mais próxima, o 31 de agos-
to. Com isso, seus cerca de 
3.500 soldados, mais outros 
7.000 aliados, foram embora 
rapidamente: na semana an-
terior à queda da capital, 95% 
das forças haviam saído. 

Isso levou à correria da eva-
cuação, que mobilizou 6.000 
soldados que em sua maioria 
nunca tinham colocado o pé 
no país caso dos 13 que mor-
reram no atentado de quinta. 
A decisão de antecipar a saída 
veio em meio às ameaças do 
Talibã de que não permitira a 
extensão da operação, como 
queriam países como Reino 
Unido e Alemanha, mas prin-
cipalmente com a emergência 
do EI-K (Estado Islâmico Kho-
rasan), braço afegão do notó-
rio grupo terrorista.

Adversário do Talibã, o gru-
po foi responsável pelo aten-
tado de quinta e por atirar 
foguetes que foram intercep-
tados pelos EUA contra o ae-
roporto nesta mesma segun-
da. A tensão estava crescente.

No domingo, os EUA ma-
taram ao menos sete pesso-
as ao atingir com um drone 
um carro-bomba que estava 
sendo levado para o aero-
porto. Nesta segunda, o por-
ta-voz do Pentágono, John 
Kirby, disse que ameaça de 
ataques segue “muito ativa”.

Reprodução

EUA terminam retirada e encerram 
ocupação de 20 anos do Afeganistão
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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 Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. 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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

-------------------------------
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da 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 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, manu-
tenção geral, construibri-
mos qualquer oferta do 
mercado! 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. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
e simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
e simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
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
-------------------------------
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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Após ter adiado  a data 
de lançamento do novo ál-
bum, Donda, várias vezes, 
Finalmente Kanye West lan-
çou o tão esperado álbum.

Neste domingo, 29 de 
agosto, lançou o seu décimo 
álbum, Donda, que contou 
com três audições antes do 
lançamento, uma delas con-
tou com a presença de Kim 
Kardashian vestida de noiva.

Donda, foi nomeado 
em homenagem à falecida 
mãe de Kanye e fala sobre 
temas religiosos, e con-
tém 27 faixas, incluindo 
uma com o mesmo nome 
do álbum, que apresen-
ta vocais de grandes no-
mes do POP, como Ariana 

Grande no fundo. Essa é a 
primeira colaboração dela 
com o rapper. O álbum 
também tem a música 
“Believe What I Say”, que 
tem um sample da canção 
de 1998 de Lauryn Hill, 
“Doo Wop ( That Thing)”.

Donda também tem a 
canção “Jail pt. 2”, que es-
tava indisponível nas pri-
meiras horas do lançamen-
to. Tanto Mason quanto o 
rapper DaBaby, que tam-
bém apareceu no show, 
foram creditados como 
co-autores da faixa. DaBa-
by levantou controvérsia 
recentemente ao fazer de-
clarações homofóbicas du-
rante um festival.

O diretor americano Spi-
ke Lee se tornou famo-
so no final dos anos 

1980 ao discutir o racismo nos 
Estados Unidos através de seus 
filmes. Em “Infiltrado na Klan”, 
o cineasta volta ao tema de 
forma triunfal, com um de seus 
melhores trabalhos recentes. 
Assista ao trailer acima.

A produção é baseada na 
história real (e um tanto ab-
surda) de um policial negro 
que nos anos 1970 comanda 
uma infiltração na infame 
organização racista america-
na Ku Klux Klan, contada na 
autobiografia homônima de 
Ron Stallworth.

Com humor e acidez, Lee 
constrói pacientemente a nar-
rativa. Na maior parte do tem-
po, parece apenas um causo 
curioso, mas aos poucos a 
ligação com as tensões raciais 
atuais – que se tornaram mais 
acirradas após a eleição de 
Donald Trump à presidência – 
ficam mais claras.

UM NEGRO NA KKK
Para o papel de Ron, o di-

retor convocou o semi-desco-
nhecido John David Washing-
ton (“Ballers”). Filho de Denzel 

Washington, com quem o 
cineasta trabalhou inúmeras 
vezes, o jovem ator entrega 
uma atuação que funciona 
muito bem para o tom leve e 
debochado do filme.

Após um primeiro contato 
pelo telefone com a organiza-
ção, o policial usa um parceiro 
(Adam Driver) para interpretar 
a si mesmo nos encontros cara 
a cara com os membros, em 
um plano que pareceria bobo 
demais para um filme se não 
tivesse acontecido de verdade.

No meio do caminho, ele 
tem tempo para encontrar 
uma namorada engajada na 

luta pelos direitos civis e cru-
zar o caminho de David Duke 
(Topher Grace), ex-grande 
mago (algo como o líder) da 
KKK que declarou apoio a 
Trump em 2016 – e que ainda 
tem muitas opiniões sobre a 
política mundial até hoje.

RISOS NERVOSOS
Mesmo com a tensão de 

uma missão de reconhecimen-
to dentro de uma organização 
extremista e racista, o diretor 
se utiliza do absurdo da histó-
ria para fazer rir. Eles são pes-
soas objetivamente ruins, mas 
tão ignorantes que a maior 

parte das críticas acontecem 
através do deboche.

A ironia, no fim, é que mes-
mo com toda a incompetência 
na tela, eles ainda persistem 
nos Estados Unidos, com vozes 
que chegam até a Casa Branca 
(algo que é diretamente lem-
brado ao longo do filme).

No final catártico, enquan-
to a maior parte das coisas se 
acertam, o público espera algo 
dar errado, de alguma forma. 
Este é um filme de Spike Lee, 
afinal. Mas desta vez o cineas-
ta usa a normalidade e as ima-
gens dos confrontos em Char-
lotesville para dar seu recado. 

Infiltrado na Klan: grande forma de 
discutir racismo com humor e acidez

Kanye West lança ál-
bum Donda e enfrenta 
polêmicas e críticas


