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O presidente Jair Bolsonaro divulgou um texto intitulado “Declaração à Nação” no qual afirma que nunca teve “intenção de agredir quais-
quer dos poderes”. Segundo o texto, “as pessoas que exercem o poder não têm o direito de ‘esticar a corda’, a ponto de prejudicar a vida 
dos brasileiros e sua economia”. Em ato político na última terça-feira (7), Bolsonaro afirmou que não mais cumpriria decisões do STF.

DIÁRIO DO ESTADO
Bolsonaro divulga declaração e diz que 
não teve “intenção de agredir” poderes

Famílias das víti-
mas do 11 de Se-
tembro ainda pro-
curam respostas  p7 p2

IBGE: Inflação de Goiânia em 
agosto é a maior em 20 anos
Inflação de Goiânia em agosto é a maior em 20 anos. O índice de inflação 
de Goiânia, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 
teve a maior variação para um mês de agosto desde o ano de 2000. 
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Goiás entrou para a zona verde no mapa de classificação da Fiocruz da taxa 
de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 dos Estados. A melhora se deu 
em razão da queda da porcentagem de leitos de UTI ocupados no estado, 
que conforme a Fiocruz caiu de 62% na última semana para 52% nesta. 

Goiás sai da zona amarela 
de risco após queda na ocu-
pação de UTIs para covid  p3
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, entre-
gou, nesta quinta-

-feira (9/9), a proposta do 
novo Código Tributário aos 
vereadores da Câmara Muni-
cipal. Cruz reforçou que, em-
bora queira que as alterações 
já valham para o ano que vem, 
em benefício dos goianienses, 
o projeto de lei (PL) não pre-
cisa ser votado a “toque de 
caixa”. Ele estava acompanha-
do do secretário de Governo, 
Arthur Bernardes.

“Este é um código bem 
discutido tanto com a Câ-
mara, quanto com a socie-
dade civil organizada. Ele é 
entregue com transparência 
para que haja tramitação 
rápida, mas não a toque de 
caixa. Quem está nesta Casa 
há mais tempo, e eu já pas-
sei por aqui, sabe o quanto 
trabalhamos para que as in-
justiças sociais fossem corri-
gidas”, declarou o prefeito, 
que foi recebido pelo presi-
dente do Legislativo muni-
cipal, Romário Policarpo, e 
outros vereadores.

Cruz falou sobre o ponto 
principal do documento, que 
é o de promover a justiça 
fiscal e social. “Não se pode 
aceitar que uma casa de R$ 4 
milhões, no Residencial Aldeia 
do Vale, e outra de R$ 250 mil, 
no Vale dos Sonhos, tenham a 
mesma alíquota de Imposto 
Predial e Territorial Urbano 

(IPTU)”, argumentou o prefei-
to, acrescentando que o Códi-
go Tributário Municipal (CTM) 
alcançará a todos, indepen-
dentemente da classe social. 

ALTERAÇÕES
Quase 325 mil imóveis, o 

que equivale a 45% das pro-
priedades da capital, terão 
redução no IPTU já em 2022 
com a aprovação do PL. 

Além disso, a Prefeitura de 
Goiânia tornará permanen-
te o IPTU Social, com isen-
ção de taxa a proprietários 
de imóveis cujo valor venal 
chegue até R$ 100 mil.

Outra mudança previs-
ta no CTM e que alcançará 
empresários é a isenção do 
pagamento de Imposto de 
Transmissão de Imóvel (ISTI) 
para quem fizer a primeira 

aquisição de garagem con-
vencional ou subterrânea 
na região Central. O objeti-
vo é estimular a criação de 
vagas de estacionamento 
no Centro de Goiânia e im-
pactar positivamente a mo-
bilidade na região. 

Há, ainda, a redução de 
30% de ISTI para a primeira 
aquisição de imóvel empre-
sarial localizado nos arranjos 

produtivos locais, como a Re-
gião da 44, e a diminuição da 
alíquota do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), que 
incide sobre o valor venal dos 
imóveis residenciais, tam-
bém no Centro, cujo teto cai 
de 0,55% para 0,39%. 

“Temos um bom código 
em mãos e essa Câmara 
terá a oportunidade de dei-
xar um legado para a cida-
de de Goiânia”, concluiu o 
prefeito Rogério Cruz.

O presidente da Câmara, 
Romário Policarpo, reconhe-
ceu a importância das mudan-
ças no CTM. Ele afirmou que 
o debate será feito, inclusive 
por meio de audiências públi-
cas. “Tudo será feito com mui-
ta transparência”, pontuou.

TRAMITAÇÃO
Segundo Policarpo, já 

na próxima segunda-feira 
(13/9), o novo Código Tribu-
tário estará na Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção para apreciação. Depois, 
segue para primeira votação 
em plenário, é avaliado pela 
Comissão Mista, e volta ao 
plenário para uma segunda 
e definitiva votação.

Para valer em 2022, como 
o prefeito quer, o PL tem que 
concluir todo esse trâmite 
na Câmara Municipal até o 
final deste mês, o que foi 
garantido pelo presidente 
da Casa, Romário Policarpo. 

Reprodução

Associações que re-
presentam hospitais e la-
boratórios de Goiás criti-
caram nesta quinta-feira 
(09) a decisão do Insti-
tuto de Assistência dos 
Servidores Públicos de 
Goiás (Ipasgo) de cortar 
50% das cotas de aten-
dimentos eletivos. As 
entidades afirmam que 
a decisão do Ipasgo vai 
comprometer assistência 
a 600 mil segurados.

O documento diz que 
o corte na metade dos 
atendimentos eletivos 
foi anunciado na última 
segunda-feira (06), por 
aplicativo de mensagens, 
justificando que o teto 
orçamentário de 2021, 
previsto em decreto esta-
dual, foi atendido.

A carta argumenta 
que “a decisão não levou 
em conta os tratamentos 
que ficaram represados 
durante a pandemia, sus-
pensos pelo próprio ins-
tituto”. Segundo as enti-
dades, “a assistência aos 
usuários será severamen-
te comprometida, já que, 
em razão da demanda 
represada e da redução 
de cotas, a rede assisten-
cial não terá condições de 
realizar exames, procedi-
mentos médicos e cirur-
gias não emergenciais, 
mas de intervenção im-
prescindível”.

Em nota, o Ipasgo 
informou ao Diário de 
Goiás que o limite or-
çamentário do plano 
de assistência foi ex-
trapolado nos meses 
de julho e agosto pelo 
atendimento à deman-
da reprimida causada 
pela pandemia. Por isso, 
o instituto disse ser ne-
cessário estabelecer 
“medidas de contenção 
de gastos para garantir 
o equilíbrio financeiro e 
orçamentário para o fe-
chamento de 2021”.

De acordo com o 
Ipasgo, o corte visa “não 
comprometer a conti-
nuidade da prestação de 
serviço dos prestadores 
e, também, a saúde dos 
beneficiários”.

Rogério Cruz entrega novo Código 
Tributário à Câmara Municipal

O índice de inflação de 
Goiânia, medido pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), teve 
a maior variação para um 
mês de agosto desde o ano 
de 2000. É o que aponta o 
IBGE, que mostrou que o 
IPCA da capital goiana subiu 
para 1,05% em agosto deste 
ano. O índice foi de 0,66% no 
mesmo mês do ano passa-
do. Segundo o IBGE, os com-
bustíveis e a energia elétrica 
foram os maiores responsá-
veis pelo aumento do mês.

Conforme o IBGE, dos 
nove grupos pesquisados, seis 
apresentaram alta no mês de 
agosto na capital goiana, com 

destaque para os grupos de 
Transportes (2,40%), além 
dos combustíveis (3,84%); 
de Habitação (1,25%); da Ali-
mentação e bebidas (1,16%), 
com altas nos subgrupos das 
frutas (5,08%), aves e ovos 
(4,00%), óleos e gorduras 

(2,61%), cereais, leguminosas 
e oleaginosas (2,31%),  e nas 
carnes (1,07%), que já acu-
mulam alta de 30,27% nos 
últimos 12 meses.

O IBGE informou que, ao 
analisar os itens com maiores 
pesos na cesta de compras 

das famílias com rendimen-
tos entre 1 e 40 salários-míni-
mos em Goiânia, “destacam-
-se as variações mensais dos 
itens veículo próprio (1,81%), 
combustíveis de veículos 
(3,84%) e energia elétrica re-
sidencial (1,57%)”.

No ranking das capitais, a 
variação da inflação de Goi-
ânia ficou em quarta lugar, 
atrás de Brasília (1,40%); 
Vitória (1,30%). Já o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) de Goiânia, 
obtido a partir dos Índices 
de Preços ao Consumidor 
regionais e que tem como 
objetivo oferecer a varia-
ção dos preços no mercado 

varejista, registrou alta de 
1,08% em agosto de 2021, a 
maior variação positiva des-
de o início de 2021, acumu-
lando alta de 5,12% no ano.

INFLAÇÃO NACIONAL
Ainda segundo o IBGE, a 

inflação teve alta de 0,87% 
em agosto deste ano em ní-
vel nacional, a maior para o 
mês desde o ano 2000. “Com 
isso, o indicador acumula 
altas de 5,67% no ano e de 
9,68% nos últimos 12 meses, 
acima do registrado nos 12 
meses imediatamente ante-
riores (8,99%). Em agosto do 
ano passado, a variação men-
sal foi de 0,24%”, concluiu.

Inflação de Goiânia em agosto é a maior em 20 anos
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Goiás entrou para a 
zona verde no mapa 
de classificação da 

Fiocruz da taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI para 
Covid-19 dos Estados. A 
melhora se deu em razão 
da queda da porcentagem 
de leitos de UTI ocupados 
no estado, que conforme a 
Fiocruz caiu de 62% na últi-
ma semana para 52% nesta. 
Com isso, apenas Roraima 
e Rio de Janeiro se encon-
tram nas zonas vermelha e 
amarela, com 82% e 66% de 
taxa, respectivamente.

No boletim divulgado 
hoje (9), a Fiocrux verificou 
ter havido uma queda nas 
taxas de ocupação de leitos 
de UTI Covid-19 para adul-
tos no SUS em praticamente 
todo o país. Goiás foi um dos 
estados que mais apresen-
tou melhora, uma vez que já 
chegou a vigorar, junto com 
o Distrito Federal, como o 
único estado do país na zona 
vermelha – taxa de ocupa-
ção de leitos acima de 80% 
– em agosto deste ano.

Goiás também apresen-
tou melhora em relação à 
última semana. Conforme o 
boletim anterior da Fiocruz, 
o estado ainda vigorava na 

zona amarela com uma taxa 
de ocupação de 62%. No 
entanto, esse número caiu 
para pouco mais de 50% no 
boletim atual. A reportagem 

do Mais Goiás verificou jun-
to a dados da Secretaria de 
Saúde (SES) que 51% dos 
leitos de UTI do Estado para 
pacientes com Covid-19 es-

tavam ocupados no início da 
noite desta quinta-feira.

TAXA DE OCUPAÇÃO
Para especialistas, a que-

da na porcentagem de leitos 
de Covid-19 ocupados em 
Goiás é um reflexo do avan-
ço da campanha de vacina-
ção contra o coronavírus no 
estado. Até o momento, 6,3 
milhões de doses já foram 
aplicadas – sendo 4,3 mi-
lhões na primeira dose e 2,2 
milhões para a segunda dose 
ou dose única.

O médico infectologista 
Marcelo Daher afirmou já 
ter constatado uma queda 
no número de óbitos e inter-
nações pela Covid-19. Além 
disso, a aplicação da dose 
de reforço em idosos (ou 
terceira dose), que começou 
em Goiás no final de agosto 
deste ano, é um fator essen-
cial de redução de conta-
minações e mortes. “A apli-
cação de dose de reforço é 
pra diminuir não só doença, 
mas diminuir mortalidade. 
já temos alguns dados mos-
trando que a proteção cai ao 
longo do tempo. A gente va-
cinando antecipadamente, 
teria uma proteção maior”, 
disse o médico.

Acompanhado da coor-
denadora do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS) e pre-
sidente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado, o governa-
dor Ronaldo Caiado entregou, 
nesta quinta-feira (9/9), os 
primeiros cartões do Progra-
ma Mães de Goiás. Famílias 
residentes nos municípios de 
Itaberaí, no Noroeste goiano, 
e Jaraguá, no Centro do Esta-
do, abriram o cronograma de 
inclusão no benefício.

Até o final de setembro, 
40 municípios serão contem-

plados com a distribuição de 
11.762 cartões. O investi-
mento do Governo de Goiás 
nesta primeira etapa é de R$ 
3 milhões. Também foram 
entregues 521 Chromebooks 
nas duas localidades.

As primeiras entregas dos 
cartões contemplaram 1.023 
famílias em Itaberaí e 1.336 
em Jaraguá. “É uma emoção 
enorme ver tantas mães 
aqui presentes para rece-
ber aquilo que é obrigação 
do Estado: dar qualidade de 
vida às suas crianças e dig-
nidade à nossa população”, 
afirmou Caiado. 

O Programa Mães de Goi-
ás institui auxílio financeiro 
no valor de R$ 250 por mês e 
atenderá, em todo o Estado, 
100 mil mães que tenham fi-
lhos de até seis anos de idade. 
O investimento total é de R$ 
219 milhões, viabilizados pelo 
Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás (Protege Goi-
ás). As famílias contempladas 
serão atendidas por meio de 
um calendário progressivo, 
que incluirá todos os benefici-
ários em até 10 meses.

 O governador salientou 
que o programa “não é um 
projeto de slogan” e se an-

cora em base científica. Res-
saltou ainda a importância 
da nutrição nesta faixa etá-
ria. “É exatamente do dia do 
nascimento até os seis anos 
de idade que a criança pre-
cisa de ter uma alimentação 
adequada, ou não terá um 
desenvolvimento cognitivo 
como das outras que foram 
bem alimentadas”, justificou.

“Como mãe, posso dizer 
que mães são corajosas, pro-
tetoras e sempre colocam os 
filhos em primeiro lugar. Por 
isso, acredito que cuidar de 
vocês é cuidar de nosso fu-
turo, do futuro de Goiás e de 

toda nossa sociedade”, afir-
mou Gracinha. “É trabalho 
nosso garantir o direito que 
vocês têm. Ronaldo Caiado 
governa para cuidar de pesso-
as, de vidas e para criar opor-
tunidades. Para que as ações 
do governo cheguem a todos, 
especialmente aos que mais 
precisam. Para que a vida de 
todos possa melhorar”, arre-
matou a primeira-dama.

Em Itaberaí, Ana Paula 
de Jesus, Selma dos Santos, 
Claudiane do Nascimento de 
Souza, Pamela Diane Silva de 
Sousa, Selma Raimundo de 
Oliveira e Stefany Lorraine 

Pereira de Assis foram algu-
mas das beneficiadas que 
receberam os cartões das 
mãos de Caiado e Gracinha. 
“Vai ser maravilhoso, é mais 
uma ajuda e mais alimento 
dentro de casa”, disse Clau-
diane, mãe de dois filhos. “Só 
meu esposo trabalha e vai 
ser uma ajuda bem-vinda”, 
afirmou Selma, com quatro 
crianças em casa. Gustavo 
Alves e Sara Vitória foram 
os estudantes que represen-
taram os 40 alunos do Cepi 
Honestino Monteiro Guima-
rães, em Itaberaí, agraciados 
com os Chomebooks.

Reprodução

Caiado entrega a mulheres os primeiros cartões do Programa Mães de Goiás

Goiás sai da zona amarela de risco após 
queda na ocupação de UTIs para covid



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 10 de Setembro de 2021Brasil

O presidente Jair Bol-
sonaro divulgou nes-
ta quinta-feira (9) 

um texto intitulado “Decla-
ração à Nação” no qual afir-
ma que nunca teve “inten-
ção de agredir quaisquer dos 
poderes”. Segundo o texto, 
“as pessoas que exercem o 
poder não têm o direito de 
‘esticar a corda’, a ponto de 
prejudicar a vida dos brasi-
leiros e sua economia”.

Em ato político na última 
terça-feira (7), em São Paulo, 
Bolsonaro afirmou que não 
mais cumpriria decisões do 
ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal 
Federal. “Dizer a vocês que, 
qualquer decisão do senhor 
Alexandre de Moraes, este 
presidente não mais cumpri-
rá. A paciência do nosso povo 
já se esgotou, ele tem tempo 
ainda de pedir o seu boné e 
ir cuidar da sua vida. Ele, para 
nós, não existe mais”, decla-
rou Bolsonaro a um público 
de apoiadores. O presidente 
da República chegou a fazer 
uma ameaça ao presidente do 
STF, ministro Luiz Fux: “Ou o 
chefe desse poder enquadra o 
seu [Alexandre de Moraes] ou 

esse poder pode sofrer aquilo 
que nós não queremos”.

A divulgação da “Declara-
ção à Nação” foi um conse-
lho a Bolsonaro do ex-pre-
sidente Michel Temer. Na 
manhã desta quinta, Bolso-
naro mandou um avião para 
São Paulo, a fim de buscar o 

ex-presidente para um almo-
ço no qual discutiram a crise 
institucional. Temer orien-
tou Bolsonaro a divulgar um 
“manifesto de pacificação”.

No texto, o presidente 
credita a crise institucional 
a “discordâncias” em relação 
a decisões de Alexandre de 

Moraes e afirma que essas 
questões “devem ser resol-
vidas por medidas judiciais 
que serão tomadas de forma 
a assegurar a observância 
dos direitos e garantias fun-
damentais previsto no Art 5º 
da Constituição Federal”.

Durante o encontro, no 

Palácio do Planalto, Temer 
promoveu um contato te-
lefônico entre Bolsonaro e 
Moraes, ministro da Justiça 
no governo do ex-presidente 
e indicado por ele para o 
Supremo Tribunal Federal. 
Segundo informou a jorna-
lista Delis Ortiz, da TV Globo, 

a conversa foi amena e teve 
caráter institucional.

“Quero declarar que mi-
nhas palavras, por vezes 
contundentes, decorreram 
do calor do momento e dos 
embates que sempre visa-
ram o bem comum”, afirmou 
Bolsonaro na declaração.

Segundo ele, houve “con-
flitos de entendimento” com 
decisões de Alexandre de 
Moraes no inquérito das fake 
news, que investiga a difusão 
de conteúdo falso na internet 
por militantes bolsonaristas.

“Sei que boa parte dessas 
divergências decorrem de 
conflitos de entendimento 
acerca das decisões adotadas 
pelo Ministro Alexandre de 
Moraes no âmbito do inqué-
rito das fake news. Mas na 
vida pública as pessoas que 
exercem o poder, não têm o 
direito de “esticar a corda”, 
a ponto de prejudicar a vida 
dos brasileiros e sua econo-
mia”, afirmou o presidente.

Embora tenha feito ata-
ques ao Supremo, Bolsona-
ro diz no texto que sempre 
esteve “disposto a manter 
diálogo” com os demais po-
deres da República.

Divulgação

Bolsonaro divulga declaração e diz que 
não teve “intenção de agredir” poderes

O Brasil passa pela pior 
seca dos últimos 91 anos, 
e esta escassez hídrica tem 
levado o país a outro pro-
blema: a diminuição da ge-
ração de energia elétrica. 
Para sanar esse problema 
o governo está buscando 
alternativas como o aciona-
mento de usinas termelétri-
cas, a importação de energia 
de países vizinhos, medidas 
para possibilitar um maior 
armazenamento de energia 
nos reservatórios e a cria-

ção de um bônus para quem 
economizar energia.

De acordo com o Secre-
tário de Energia Elétrica 
do Ministério de Minas e 
Energia, Christiano Vieira, 
entrevistado do programa 
A Voz do Brasil desta quin-
ta-feira (9), o bônus será 
destinado a quem econo-
mizar no mínimo 10% de 
energia entre os meses de 
setembro e dezembro, se 
comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Por exemplo uma família 
que tinha média de consu-
mo de 100 quilowatt/hora 
(kWh) nos meses de setem-
bro, outubro, novembro e 
dezembro de 2020 deverá 
economizar, no mínimo, 
40 kWh entre setembro e 
dezembro desse ano para 
fazer jus ao desconto, que 
será de R$0,50 para cada 
quilowatt/hora. Segundo 
Viera a distribuidora infor-
mará na tarifa a meta de 
redução de cada família.

O programa é válido para 
todos os consumidores re-
gulares, sejam eles pessoas 
físicas ou empresas.

BANDEIRA ESCASSEZ
O Secretário de Energia 

Elétrica do Ministério de Mi-
nas e Energia também falou 
sobre a nova bandeira tari-
fária que ficará em vigor até 
abril de 2022. Com custo de 
R$ 14,22 para cada 100 kWh 
a bandeira escassez hídrica 
tem o objetivo de arrecadar 

recursos para garantir o fi-
nanciamento de toda a ofer-
ta que está sendo feita nesse 
contexto de crise hídrica, dis-
se o secretário. Viera garantiu 
que as 12 milhões de famílias 
que são beneficiárias do pro-
grama Tarifa Social não terão 
de pagar essa bandeira.

CONSCIENTIZAÇÃO
O secretário também fa-

lou sobre  a campanha do 
ministério que visa conscien-
tizar os brasileiros acerca da 

economia de energia, com 
medidas simples como des-
ligar luzes e ar-condicionado 
quando o ambiente não está 
sendo usado e tomar banhos 
mais curtos, por exemplo.

“São medidas simples 
em termos de hábitos que 
podem ser adotadas pelos 
consumidores e quando a 
gente olha milhões de fa-
mílias todas imbuídas e fa-
zendo esses pequenos cui-
dados você tem um impacto 
significativo”, concluiu.

Quem reduzir consumo de energia terá bônus na conta, diz secretário

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

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

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática 
reF:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
va pago R$ 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

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 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina autolar 
completo R$37. 500,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588

TOYOTA HILUX 10/11 
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:8438-7649Veículos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649

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

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática 
reF:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
va pago R$ 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

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 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina autolar 
completo R$37. 500,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588

TOYOTA HILUX 10/11 
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:8438-7649Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
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

CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
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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O governo dos Estados 
Unidos e seus aliados 
da OTAN invadiram o 

Afeganistão quase imediata-
mente após os ataques ter-
roristas de 11 de Setembro 
de 2001, buscando respon-
sabilização da Al Qaeda e de 
Osama bin Laden pelo assassi-
nato de quase 3.000 pessoas.

Naquele momento co-
meçou o que se tornaria uma 
odisseia militar de duas déca-
das em busca de construir 
uma nação no Afeganistão. 
A saga terminou de forma 
complicada no mês passado, 
quando os norte-american-
os devolveram o controle do 
Afeganistão ao Talibã.

No entanto, os familiares 
das vítimas do 11 de Setem-
bro ainda querem a respon-
sabilização de outro país – a 
Arábia Saudita – e também 
buscam mais informações 
escondidas pelo governo dos 
Estados Unidos nos tribunais 
norte-americanos.

TEORIAS
O reino da Arábia Saudita 

negou qualquer envolvimen-
to com os atos terroristas. Há 
tempos, os EUA decidiram 
que o país árabe, seu parcei-
ro estratégico no Oriente Mé-
dio, não teve nenhum papel 
nos ataques – embora 15 dos 
19 sequestradores de 11 de 

Setembro fossem cidadãos 
sauditas. O mesmo aconte-
ceu com Bin Laden – embora, 
à época dos ataques, ele já 
tivesse sido expulso do reino 
e sua cidadania estivesse re-
vogada desde 1996.

A suspeita da Arábia Sau-
dita persistiu, no entanto, e 
os esforços obstinados das 
famílias das vítimas do 11 de 
Setembro nas últimas duas 
décadas forçaram os EUA, 

pouco a pouco, a comparti-
lhar as primeiras pistas que 
ligavam os sequestradores 
às autoridades sauditas. Até 
então, os dados estavam en-
voltos em segredo e ocultos 
da exibição pública como in-
formação confidencial.

PERSISTÊNCIA 
Mais detalhes sobre essas 

investigações podem ser divul-
gados à medida que um pro-

cesso judicial contra a Arábia 
Saudita prossegue no tribunal.

A ação só existe porque, 
após uma campanha de anos 
promovida pelas famílias do 
11 de Setembro, o Congres-
so aprovou uma lei especial 
em 2016 permitindo que 
indivíduos processem gover-
nos por ataques terroristas.

O presidente Joe Biden 
tentou cumprir uma pro-
messa de campanha de 

divulgar informações do 
FBI relacionadas às investi-
gações de 11 de Setembro 
ao solicitar uma revisão 
das informações no depar-
tamento. Um grupo de fa-
mílias do 11 de Setembro 
pediu que o presidente fi-
casse longe do Marco Zero, 
o local de homenagem às 
vítimas em Nova York, a 
menos que os documentos 
fossem divulgados.

PROTEÇÃO AO PAÍS
Presidentes dos EUA têm 

procurado proteger a Arábia 
Saudita de ações judiciais dos 
EUA, citando a necessidade de 
segurança nacional e de res-
guardar os norte-americanos 
de ações judiciais de retaliação.

O governo de Donald 
Trump lutou contra a divul-
gação do nome de al-Jarrah, 
por exemplo. Já Barack Oba-
ma vetou um esforço do 
Congresso para autorizar as 
famílias do 11 de Setembro 
a processar a Arábia Saudita 
em um tribunal federal.

Foi a única vez durante 
sua presidência que o Con-
gresso anulou um veto de 
Obama. “Obviamente, todos 
nós ainda carregamos as ci-
catrizes e o trauma do 11 
de Setembro”, disse Obama 
a Jake Tapper, da CNN, em 
2016, apontando que os Es-
tados Unidos estabeleceram 
um fundo de indenização de 
vítimas para as famílias.

“A preocupação que tive 
não tem nada a ver com a 
Arábia Saudita em si ou minha 
simpatia pelas famílias do 11 
de Setembro. Tem a ver com 
a minha vontade de não que-
rer uma situação em que de 
repente fiquemos expostos a 
responsabilizações por todo 
o trabalho que estamos fa-
zendo ao redor do mundo”.

Reprodução

Famílias das vítimas do 11 de Setembro 
ainda procuram as respostas na Justiça

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 10 de Setembro de 2021 mundo

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

GOIÂNIA-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
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

CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 10 de Setembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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A Rede Globo anunciou 
nesta quinta-feira, 9, a sa-
ída do apresentador Tiago 
Leifert após o término da 
10ª temporada do progra-
ma musical The Voice Bra-
sil, em 23 de dezembro.

Tiago Leifert começou 
na TV Vanguarda, emissora 
afiliada da Globo no inte-
rior de São Paulo, em 2004. 
como repórter. Passou pelo 
canal fechado SporTV e 
ganhou projeção nacional 
com o Globo Esporte.

Após mudar a cara do 
jornalismo esportivo, Lei-
fert passou a se dedicar 
ao entretenimento, apre-
sentando o The Voice Bra-

sil a partir de 2012 e as 
últimas cinco edições do 
Big Brother Brasil.

Leifert afirma, no co-
municado divulgado pela 
emissora: “A ideia de pa-
rar surgiu no meio do ano 
passado e venho conver-
sando com calma com a 
Globo desde então, espe-
rando o momento ideal. 
E é agora! A sensação é 
a de sair da casa dos pais 
para encarar o mundo. Eu 
cresci aqui, como pessoa 
e como profissional.”

Os novos apresentado-
res de 2022 do Big Brother 
Brasil e do The Voice Brasil 
ainda serão definidos.

Levem lenços para assis-
tir a “Viva - A vida é uma 
festa”. A 19ª animação 

da Pixar estreia no Brasil nes-
ta quinta-feira (4) – em alguns 
cinemas, pelo menos – como 
uma dos mais emocionantes 
produzidas pelo estúdio da 
Disney nos últimos anos. 

O filme poderia ser consi-
derado uma versão “pixares-
ca” de “A viagem de Chihiro” 
(2003). Assim como a obra 
do clássico estúdio japonês 
Ghibli, a produção america-
na usa a jornada inesperada 
de seu jovem protagonista 
a um mundo espiritual para 
discutir questões sobre fa-
mília e memória.

As semelhanças param 
por aí, é claro. “Viva” aban-
dona os horrores fantásticos 
de sua contraparte oriental 
e se concentra nas cores e 
canções que tornaram os 
criadores de “Toy Story” tão 
conhecidos.

RESPEITO E LÁGRIMAS
Já o enredo é a maior 

atração para os pais que 
acompanharem os filhos 
nos cinemas. A Pixar prova 

que os três anos de estudo 
dedicados à produção servi-
ram para respeitar a tradição 
mexicana do Dia dos Mortos. 
Ela consegue fugir do carica-
to ou da exploração gratuita 
– um risco sempre presente 
quando americanos decidem 
retratar culturas estrangeiras.

A narrativa começa um 
pouco arrastada, mas ganha 
força quando Miguel atra-
vessa a (belíssima) ponte 
para o Mundo dos Mortos. 

E a relação entre Miguel e 
Héctor parece um pouco for-
çada quando se conhecem, 
mas o final compensa aque-
les que tiverem paciência.

Ao abordar temas como 
memória e família, a história 
sabe os botões exatos que 
deve apertar para trazer as 
emoções do público à tona, 
mas faz isso sem apelar para 
sentimentalismo barato.

O desfecho pode não ser 
um dos mais originais da his-

tória do cinema, é verdade, 
mas a trama evita saídas fá-
ceis e tem reviravoltas sufi-
cientes para manter os mais 
velhos atentos.

E, na melhor tradição da 
Pixar, o lento encaixar das 
peças soltas pelo roteiro 
garantirá as primeiras de 
muitas lágrimas – e prova 
que elas até são geradas 
pela tristeza. Mas que a 
beleza pode ser um fator 
ainda mais forte.

A vida é uma festa: morte, 
memórias e laços geracionais

Globo anuncia saída 
de Tiago Leifert após 
‘The Voice Brasil’


