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O Boletim da Economia Goiana mostra sinais de recuperação alavancado pelo melhor desempenho de setores como pecuária, indústria, serviços 
e comércio, quando comparado ao mesmo período do ano passado, início da pandemia. O estudo mapeia o desempenho econômico dos prin-
cipais setores que compõem o PIB, ao identificar o impacto causado pela nova conjuntura após a instauração da crise sanitária mundial.

DIÁRIO DO ESTADO
Goiás é um dos cinco Estados do país 
que mais geraram empregos em 2021

Início das 
chuvas levam 
alívio ao Rio 
Meia Ponte  p2 p4

Dependência de redes sociais 
prejudica pequenas empresas
Se há algo positivo que pode ser extraído do apagão que tirou do ar as 
redes sociais do Facebook, é a necessidade de empresas terem um plano B 
para evitar ou, pelo menos, amenizar transtornos como os ocorridos.

p3

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou ao Congresso Nacional 
um projeto de lei que altera o Plano Plurianual (PPA) para o período de 
2020 a 2023 a fim de incluir o Auxílio Brasil na legislação. O programa vai 
substituir o Bolsa Família e imprimir a marca da gestão Bolsonaro. O projeto 
visa atualizar o projeto para abarcar o novo formato e o novo nome do 
programa social, visto que o Bolsa Família já é um programa do PPA.

Governo propõe inclusão 
do Auxílio Brasil em plano 
plurianual até 2023  p4
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Rogério 
Cruz e 
Mendanha 
são eleitos 
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mais in-
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de Goiás
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As famílias goianienses 
conseguiram reduzir 
seu nível de endivida-

mento e estão mais dispos-
tas a consumir nos próximos 
meses. Isso tem deixado os 
empresários do comércio 
mais otimistas e dispostos 
a investir em estoques e 
contratar mais temporários 
para as vendas deste fim de 
ano. É o que mostram três 
pesquisas da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
divulgadas ontem: Endivida-
mento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC), Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF) e Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio 
(ICEC), todas referentes ao 
mês de setembro.

O porcentual de famílias 
endividadas caiu de 63,9% 
em setembro de 2020 para 
53,9% no mês passado. Entre 
estes endividados, 16,3% ad-
mitiram que têm contas em 
atraso, ou seja, estão inadim-
plentes, um porcentual que 
era de 25,9% no mesmo pe-
ríodo de 2020. Com isso, o 
índice de confiança dos em-
presários do comércio subiu 
de 91,2 para 120 pontos. 
Logo, a expectativa é de que 
a contratação de funcioná-
rios para o fim de ano seja 
a maior em sete anos, com 
a abertura de 3500 vagas de 
trabalho, o maior número 
dos últimos sete anos e próxi-

mo do resultado de 2013.
Para o especialista em in-

vestimentos e consultor de 
assuntos financeiros da Fe-
comércio Goiás, Bruno Ribei-
ro, os números indicam uma 
retomada da economia, com 
a evolução da vacinação, a re-
tomada das atividades econô-
micas e um aumento gradati-
vo do emprego. “As pessoas 
voltando a trabalhar conse-
guem pagar mais suas dívidas 
e querem voltar a comprar, 
num círculo virtuoso”, des-
taca. Segundo ele, tudo isso 
deixa os empresários mais 
confiantes para investir: 74% 

revelaram a intenção de con-
tratar funcionários, principal-
mente dos segmentos de ves-
tuário e calçados.

Bruno Ribeiro lembra que 
o índice de endividados em 
Goiânia está bem abaixo da 
média nacional, de cerca de 
74%. De acordo com ele, esta 
maior capacidade de endivi-
damento do goianiense pode 
levar Goiânia a ser destaque 
nacional na contratação de 
temporários, segundo a CNC. 
“Há um combustível ideal 
para a retomada da econo-
mia. O crescimento do PIB 
goiano já se mostrou supe-

rior ao de grandes centros do 
País”, ressalta. O consultor da 
Fecomércio explica que a for-
ça do agronegócio também 
contribui para movimentar o 
comércio nos municípios do 
interior do Estado.

CONDIÇÃO DE PAGAR
Um dos resultados mais 

importantes da pesquisa de 
endividamento do consumi-
dor foi a redução de 14,8% 
para 5,4% do porcentual 
de consumidores endivida-
dos que admitiram não ter 
condições de pagar suas 
dívidas. “Ficando mais em 

casa, sem viajar ou consumir 
serviços de entretenimento, 
por exemplo, as pessoas eco-
nomizaram mais para pagar 
suas dívidas”, acredita Bruno.

Mas ele alerta que tam-
bém existem fatores econô-
micos que estão mais fora de 
controle hoje e podem inter-
ferir na expectativa de bom 
desempenho das vendas, 
como o dólar alto, a inflação 
acima da meta, elevação do 
IOF e o aumento dos juros. 
“Um exemplo é que as famílias 
tendem a comprar menos no 
crédito quando os juros es-
tão mais altos”, destaca.

Reprodução

A Contato Comunicação 
entregou nesta terça-feira 
(5/10) o prêmio Prefeitos 
Mais Influentes de Goiás 
2021 a 10 gestores esco-
lhidos por voto popular. O 
prefeito Rogério Cruz, de 
Goiânia, e Gustavo Menda-
nha, de Aparecida de Goi-
ânia, se destacaram como 
os mais influentes. O prê-
mio foi entregue em even-
to presencial em Goiânia, 
realizado no Jardim Goiás.

Segundo Iuri Godinho, 
organizador do evento, a 
pesquisa busca criar refe-
rência na área da política. 
“Como nas outras pre-
miações, o importante é 
que a gente consiga iden-
tificar, em diversas áreas, 
quem são as pessoas que 
realmente fazem aconte-
cer nas cidades”, afirma.

“Essa premiação re-
presenta muita coisa, não 
só para mim, mas para a 
cidade de Goiânia, para 
a Prefeitura de Goiânia, 
para os secretários, para 
os servidores. Prêmios 
como esse aumenta nossa 
responsabilidade com a ci-
dade, com o cidadão goia-
niense, porque sabemos 
das dificuldades que todo 
gestor enfrenta com essa 
pandemia”, salientou Cruz. 
“Então, na primeira gestão, 
ganhar um prêmio como 
esse, nos dá uma alegria 
muito grande e deixou nos-
sa gratidão em nome de to-
dos os servidores da Prefei-
tura de Goiânia”, completa.

Para Mendanha, o 
prêmio é um “reconheci-
mento do bom trabalho 
que nossa equipe faz. 
Recebo este prêmio em 
nome de toda a cidade. 
Fizemos no último ano, 
principalmente por conta 
da pandemia, uma união 
entre classe trabalhadora, 
empreendedores e o po-
der público e hoje a gente 
celebra quase uma passa-
gem desse momento difí-
cil que estamos vivendo”. 
O prefeito diz estar “mui-
to feliz e extremamente 
motivado a fazer cada vez 
mais pela minha cidade”.

Cenário é de otimismo para o 
comércio no Natal em Goiânia 

A Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável 
(Semad) trabalha com a 
possibilidade de aumento 
gradativo da vazão do Rio 
Meia Ponte, cuja bacia é a 
uma das principais fornece-
doras de água para a região 
metropolitana de Goiânia, 
amenizando os problemas 
provocados pela estiagem. 
Mesmo com as poucas 
chuvas registradas, a vazão 
média subiu para quase 4,7 
mil litros por segundo (l/s), 
passando do nível crítico 3 
para o nível crítico 2, menos 
grave. O pior momento en-

frentado pelos gestores de 
recursos hídricos foi em me-
ados de setembro, quando 
o valor medido pela Semad 
chegou a 2,3 mil l/s.

Superintendente de Re-
cursos Hídricos da Semad, 
Marco José Melo Neves ex-
plica que uma conjunção de 
fatores contribuiu para que 
a vazão média aumentasse 
nos últimos dias, apesar da 
escassez de chuvas. No dia 
22 de setembro foi aberta 
uma comporta da Fazenda 
Amaralina, na zona rural 
da capital, elevando para 
2,7 mil l/s. A comporta foi 
aberta em momentos alter-

nados, num período de três 
dias. Veio depois a chuva 
no fim de setembro que in-
fluenciou positivamente na 
vazão do Meia Ponte. Com 
a chuva, naturalmente os 
proprietários de barragens 
abrem as comportas por 
uma questão de segurança.

“Nossa previsão para os 
próximos dias é de que a va-
zão do Meia Ponte se recupe-
re aos poucos, mesmo que 
haja chuva uma vez por se-
mana. Já estamos chegando 
ao nível crítico 1 e esperamos 
que não retorne ao 3 quando 
tivemos de notificar indus-
triais e irrigantes para reduzir 

em 50% a captação de água 
do rio”, afirma Marco Neves. 
Segundo ele, comunicados já 
estão sendo emitidos a este 
público autorizando a reto-
mada de captação na ordem 
de 75%. O quantitativo auto-
rizado é monitorado eletroni-
camente pela pasta.

Marco Neves lembra que 
o planejamento elaborado 
pela Semad, envolvendo di-
versos colegiados. “Foi uma 
grande lição para nós. Goiás 
foi o único estado dos cinco 
que integram a bacia do Rio 
Paraná que enfrentam pro-
blemas semelhantes com 
a seca, que fez um decreto 

prevendo que, caso a vazão 
diminuísse, seria necessária 
a redução de captação de 
água do rio. O fato de termos 
uma legislação de gestão de 
risco ficou como exemplo 
para outros estados.”

Para evitar que a Sanea-
go adotasse racionamento 
de água em Goiânia, como 
ocorreu em cinco municípios, 
foi preciso apelar para a bar-
ragem do Ribeirão João Leite. 
Marco Neves relata que foram 
bombeados da represa mais 
de 500 l/s no pior momento, 
para reduzir a captação do Rio 
Meia Ponte. “A barragem aju-
dou muito este ano.”

Início das chuvas levam alívio ao Rio Meia Ponte
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O governador Ronaldo 
Caiado entregou, nes-
ta terça-feira (05/10), 

71 veículos novos para a 
Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), li-
gada à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). Os carros 
foram locados pelo Governo 
de Goiás e substituem, parcial-
mente, a frota própria, que cir-
cula há cerca de 15 anos e que 
será encaminhada para leilão.

Em seu discurso, o gover-
nador comparou a corrupção 
que vitimou o Estado durante 
gestões anteriores a uma “do-
ença silenciosa”, cujos sinto-
mas, ignorados no início, vão 
causando danos irreversíveis 
com o tempo. “Ela é insensí-
vel. Desmonta a estrutura do 
Estado, que tem seu crédito 
amputado, não paga a folha 
dos servidores, as escolas 
caem na cabeça das crianças 
e começa a complicar a vida 
do cidadão”, enfatizou.

Após diversos exemplos 
de saques à estrutura admi-
nistrativa no passado, Caia-
do salientou que estancou 

a sangria e que Goiás hoje 
exibe transparência e inves-
timentos. “Estava tudo com-
prometido e, de repente, nós 
investimos R$ 2,3 bilhões na 
educação”, exemplificou.

“Já fui deputado federal, 
senador da República e vocês 

nunca ouviram falar em minha 
trajetória de vida de nada que 
me desonrasse. Honestidade 
não é quem fala, é quem faz a 
honestidade. O Estado só so-
brevive se o governante der o 
bom exemplo”, garantiu Caiado.

Sobre a locação dos veícu-

los, o contrato terá duração de 
20 meses e representa inves-
timento de quase R$ 1,5 mi-
lhão. “Todas nossas regionais 
estão sendo aparelhadas para 
que, além de fazer cumprir 
todo controle sanitário, o téc-
nico possa orientar e auxiliar 

em todos os momentos, dan-
do aos servidores da Agrode-
fesa a condição de chegar a 
cada uma das propriedades 
rurais”, afirmou Caiado.

Os novos carros serão dis-
tribuídos em vários municípios 
das 12 regionais da Agrodefe-

sa e na sede, em Goiânia. Se-
rão destinados cinco veículos 
para a regional de Jataí, além 
de Iporá (5), Catalão (6), Ceres 
(5), Anápolis (7), Porangatu (5), 
São Luís de Montes Belos (5), 
Formosa (5), Posse (5), Itum-
biara (6), Rio Verde, (7), cidade 
de Goiás (5) e Goiânia (5).

Coordenador-regional da 
Agrodefesa em Anápolis, Re-
nan Willian Martins de Abreu 
foi o escolhido para ser o re-
presentante dos servidores 
na entrega simbólica das cha-
ves. Os veículos serão utiliza-
dos por fiscais agropecuários 
que atuam em todos os 246 
municípios goianos.

“No começo de janeiro che-
ga uma frota de caminhone-
tes”, acrescentou o governador 
que, desde o início do mandato 
tem direcionado esforços para 
recuperar o prestígio do setor 
rural, carro chefe da economia 
do Estado. A locação possi-
bilitará o cumprimento da 
missão institucional da Agro-
defesa, que é promover a sa-
nidade animal e vegetal no Es-
tado. “É respeito ao setor, que 
é referência nacional”.

O Boletim da Economia 
Goiana do segundo trimes-
tre deste ano, referente aos 
meses de abril, maio e junho, 
mostra sinais de recuperação 
do processo produtivo no 
Estado, alavancado pelo me-
lhor desempenho de setores 
como pecuária, indústria, 
serviços e comércio, quando 
comparado ao mesmo perío-
do do ano passado, início da 
pandemia de Covid-19.

O estudo conduzido pelo 
Instituto Mauro Borges 
(IMB), jurisdicionado à Secre-
taria-Geral da Governadoria 

(SGG), mapeia o desempe-
nho econômico dos princi-
pais setores que compõem o 
Produto Interno Bruto goiano 
(PIB), ao identificar o impacto 
causado pela nova conjuntu-
ra após a instauração da crise 
sanitária mundial.

Os avanços podem ser com-
provados pelo crescimento 
dos diversos setores da econo-
mia no período. A agropecuá-
ria avança no abate de bovinos 
(11,6%), suínos (17,6%) e aves 
(29,5%), e a safra do arroz deu 
um salto de 29,6%.

A indústria goiana teve 

crescimento de 0,7%, na com-
paração com o mesmo perío-
do do ano passado. O setor de 
serviços obteve avanço de 8%.

“Nada melhor do que, de-
pois de passar o pior momen-
to da pandemia, fazer uma 
análise de consciência e saber 
que nós acertamos. Primeiro, 
salvar vidas e também dar ga-
rantia às pessoas que amplia-
ram sua vulnerabilidade”, diz 
o governador Ronaldo Caiado.

Ele elenca iniciativas do 
Governo de Goiás, como 
transferência de renda para 
100 mil famílias por meio do 

programa Mães de Goiás, 
auxílio aos jovens no início 
da vida profissional com o 
Aprendiz do Futuro e criação 
da Secretaria de Estado da Re-
tomada. “São ações conjuntas 
no Estado de Goiás para trazer 
o crescimento e absorver a 
mão de obra”, destaca.

“Essas leituras de cenário 
são cruciais para definir as 
ações de governo a serem 
adotadas com vistas a am-
pliar os avanços conquista-
dos, e dirimir os entraves 
identificados em pontos da 
economia que estão sentin-

do os efeitos mais negativos 
advindos da pandemia como, 
por exemplo, os setores de 
turismo e eventos”, avalia o 
secretário-geral de Governo, 
Adriano da Rocha Lima.

De acordo com o titular da 
Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Serviços, José Vitti, 
o estudo do IMB aponta mu-
danças importantes em to-
dos os setores da economia. 
“Vivemos, no ano passado, 
momentos de muitas incer-
tezas, baixo crescimento eco-
nômico, PIB em queda e de-
semprego acelerado. Agora, 

em 2021, o cenário é diferen-
te e o governo faz a sua par-
te ajudando, especialmente, 
micro e pequenos empresá-
rios a manter ou reabrir suas 
portas”, comentou Vitti.

“Este novo resultado po-
sitivo apontado pelo levanta-
mento do IMB é resultado de 
uma série de ações adotadas 
pelo Governo de Goiás nos 
últimos anos. Um exemplo é 
a pulverização dos recursos 
oriundos do Fundo Consti-
tucional de Financiamento, 
prioritário a micro, pequenos 
e médios empreendedores.

Reprodução

Goiás é um dos cinco Estados do Brasil que mais geraram empregos

Ronaldo Caiado entrega veículos 
de fiscalização para a Agrodefesa
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Nesta terça-feira 
(5/10), o presidente 
Jair Bolsonaro (sem 

partido) enviou ao Congres-
so Nacional um projeto de 
lei que altera o Plano Pluria-
nual (PPA) para o período de 
2020 a 2023 a fim de incluir 
o Auxílio Brasil na legislação. 
O programa vai substituir o 
Bolsa Família e imprimir a 
marca da gestão Bolsonaro.

O projeto de lei enviado ao 
Congresso é uma formalidade 
que visa atualizar o projeto 
para abarcar o novo formato e 
o novo nome do programa so-
cial, visto que o Bolsa Família 
já é um programa do PPA.

O governo pretende lançar 
o Auxílio Brasil em novembro 
deste ano, após a conclusão 
do pagamento do auxílio 
emergencial. Para bancar o 
programa, que vai custar mais 
caro que o Bolsa Família, o go-
verno conta com a aprovação 
do projeto que altera o Impos-
to de Renda, que já foi apro-
vado pela Câmara e agora está 
em análise pelo Senado.

Atualmente, o Bolsa Fa-
mília atende 14,6 milhões de 
famílias. Para lançar o progra-

ma repaginado, o governo 
federal pretende elevar o be-
nefício dos atuais R$ 189 para 
cerca de R$ 300 e ampliar 
para 17 milhões o número de 
famílias beneficiadas.

“Em síntese, o Programa 
Auxílio Brasil tem como uma 
das principais mudanças a cen-
tralidade na emancipação das 
famílias, a simplificação dos 
benefícios e a introdução de 
novas modalidades de benefí-
cios que inclui esporte, pesqui-
sa, primeira infância e inclusão 
produtiva rural e urbana”, diz 
o Ministério da Economia, em 
comunicado à imprensa.

PPA 2020-2023
O Plano Plurianual de 

2020 a 2023 foi apresentado 
pela atual gestão em agosto 
de 2019 e estabelece diretri-
zes para gastos e investimen-
tos considerados estratégicos 
para o período compreendi-
do por esses quatro anos.

A mudança no PPA 2020-
2023 terá de ser debatida pela 
Câmara e pelo Senado. A men-
sagem de envio do projeto foi 
publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União (DOU).

Divulgação

Governo propõe inclusão do Auxílio 
Brasil em plano plurianual até 2023

Se há algo positivo que 
pode ser extraído do apagão 
que tirou do ar, nesta se-
gunda-feira (4/10) por sete 
horas, as redes sociais do Fa-
cebook, é a necessidade de 
empresas terem um plano B 
para evitar – ou, pelo menos, 
amenizar – transtornos como 
os ocorridos ontem. É o que 
apontam entidades que atu-
am em defesa de micro e pe-
quenos empresários, consul-
tadas pela Agência Brasil.

Sem ainda conseguir men-
surar o quanto, em termos de 

prejuízos, o apagão do grupo, 
que abrange Facebook, Ins-
tagram e WhatsApp, causou, 
tanto o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) como a 
Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empresas 
e dos Empreendedores Indi-
viduais (Conampe) avaliam 
que a falha foi bem prejudi-
cial para empreendedores 
que dependem dessas redes 
para se comunicar.

De acordo com a nona 
pesquisa O Impacto da pan-

demia de coronavírus nos 
Pequenos Negócios, 70% 
dos pequenos negócios ven-
dem online, conforme infor-
ma o especialista em negó-
cios digitais do Sebrae, Ivan 
Tonet. Desse total, 84% se 
comunicam via WhatsApp; 
54% via Instagram; e 51% 
pelo Facebook.

“Pequenos negócios de-
pendem dessas redes sociais 
para divulgação e relaciona-
mento com os consumidores”, 
explicou Tonet ao apresentar 
os dados da pesquisa. Segun-

do ele, os negócios dos seto-
res de varejo e serviços, que 
comercializam diretamente 
para o consumidor final, “são 
mais impactados quando ca-
nais de relacionamento direto 
com o público saem do ar”.

 
PERPLEXIDADE
Presidente do Conampe, 

Ercilio Santinoni disse que 
“todos os pequenos negó-
cios sofreram com o pro-
blema de apagão”, e que as 
micro e pequenas empresas 
“foram muito atingidas”, 

uma vez que, de forma ge-
ral, a imensa maioria utiliza 
o WhatsApp para comunica-
ção e Facebook e Instagram 
para divulgar seus produtos 
e serviços.

Diante da situação, a so-
lução, ainda que paliativa, 
foi a de buscar outros canais 
para restabelecer a comu-
nicação. O problema é que 
nem todos tinham um “pla-
no B” para essa situação.

A alternativa então en-
contrada para manter “al-
gum contato com fornece-

dores e consumidores” foi, 
segundo o especialista do 
Sebrae, intensificar o uso de 
e-mail, ligações telefônicas e 
outras redes sociais.

“Assim como a maioria 
dos usuários, a constatação 
da pane gerou perplexidade 
e, depois, a tentativa de mini-
mizar os impactos, voltando 
ao SMS, tentando Telegram, 
fazendo ligações telefônicas, 
buscando vencer a barreira 
do silêncio e isolamento im-
posto pelo bug”, acrescentou 
o presidente do Conampe.

Dependência de redes sociais prejudica micro e pequenas empresas

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

ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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

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 diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp: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 auto-
mático seminovo pneus 
novos-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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo 7 aptos. 
LocaHermann 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), 
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
-------------------------------
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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.

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

-------------------------------
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 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 
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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Mark Zuckerberg, fun-
dador do Facebook, 
publicou na noite 

desta terça-feira (5) um longo 
texto em seu perfil na rede so-
cial, no qual comenta a queda 
dos serviços do grupo. Ele tam-
bém se defende de acusações 
sobre como a companhia teria 
lidado com informações de 
que suas redes prejudicam a 
imagem que adolescentes têm 
de si próprios.

Segundo o executivo, a 
mensagem foi enviada para 
os funcionários da compan-
hia. Nela, afirmou que as 
acusações de que a empresa 
prioriza o lucro sobre a segu-
rança e o bem-estar dos seus 
usuários não são verdadeiras. 
Também disse que a maioria 
dos colaboradores não deve 
perceber como a imagem da 
empresa tem sido retratada 
de forma equivocada.

Sobre a queda nos ser-
viços, ocorrida nesta segun-
da-feira (4), ele disse que foi 
a pior falha em anos e que a 
empresa passou as últimas 
24 horas avaliando como for-
talecer seus sistemas con-
tra esse tipo de problema. 
Mark Zuckerberg, fundador 
do Facebook, publicou na 
noite desta terça-feira (5) 
um longo texto em seu per-

fil na rede social, no qual co-
menta a queda dos serviços 
do grupo. Ele também se 
defende de acusações sobre 
como a companhia teria li-
dado com informações de 
que suas redes prejudicam 
a imagem que adolescentes 
têm de si próprios.

Segundo o executivo, a 
mensagem foi enviada para 
os funcionários da compan-
hia. Nela, afirmou que as 
acusações de que a empresa 
prioriza o lucro sobre a segu-
rança e o bem-estar dos seus 
usuários não são verdadeiras. 
Também disse que a maioria 

dos colaboradores não deve 
perceber como a imagem da 
empresa tem sido retratada 
de forma equivocada.

Sobre a queda nos ser-
viços, ocorrida nesta segun-
da-feira (4), ele disse que foi 
a pior falha em anos e que a 
empresa passou as últimas 

24 horas avaliando como for-
talecer seus sistemas contra 
esse tipo de problema.

“A preocupação mais pro-
funda com uma interrupção 
como essa não é quantas 
pessoas mudam para serviços 
da concorrência ou quanto di-
nheiro perdemos, mas o que 

isso significa para as pessoas 
que dependem dos nossos ser-
viços para se comunicar com 
seus entes queridos, adminis-
trar seus negócios ou apoiar 
suas comunidades”, disse.

Zuckerberg disse que é di-
fícil para os funcionários ver 
a cobertura que a imprensa 
faz sobre o grupo, pois não 
refletiria a empresa que eles 
conhecem. O executivo se 
referia às denúncias de que o 
Facebook sabia que seu con-
teúdo prejudicava crianças 
e adolescentes, fazendo-as 
sentirem-se piores sobre si 
mesmas, e que não teria agi-
do para resolver o problema.

A maior parte do pro-
nunciamento foi sobre esse 
caso. Ele listou medidas que, 
na sua opinião, provam que 
isso não é verdade, como o 
fato da empresa se preocu-
par em fazer pesquisas sobre 
a percepção que esse grupo 
tem das redes, e ter ferra-
mentas pelas quais os pais 
podem controlar o conteúdo 
que os filhos acessam.

“Tenho orgulho de tudo 
o que fazemos para continu-
ar construindo os melhores 
produtos sociais do mundo e 
sou grato a todos vocês pelo 
trabalho que realizam aqui 
todos os dias”, afirmou.

Reprodução

Mark Zuckerberg rebate acusações 
e diz que Facebook não prioriza lucro
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Seis anos após o lança-
mento de 25, terceiro disco 
de Adele, a cantora ingle-
sa causou comoção nesta 
terça-feira, 5, ao divulgar 
um trecho de uma nova 
canção inédita nas redes 
sociais. Batizada de Easy 
On Me, a faixa parece ser 
mais uma balada cativante 
típica de Adele, musa dos 
corações partidos. O lan-
çamento será no dia 15 de 
outubro – e os fãs aguar-
dam que no mesmo dia 
ela lance um novo disco de 
inéditas completo.

Se assim for, este será o 

quarto álbum da cantora. 
Seus três primeiros discos, 
batizados de 19, 21 e 25 – 
números equivalentes à ida-
de que ela tinha quando os 
produziu – foram sucesso ab-
soluto, conquistando 15 vitó-
rias no Grammy e mais de 60 
milhões de cópias vendidas.

Especulações sobre o re-
torno da cantora começaram 
quando surgiram outdoors 
em várias cidades do mundo 
com o número 30, encomen-
dados pela gravadora Sony. 
Adele, contudo, havia dito 
que a trilogia da idade estaria 
encerrada com 25.

O princípio de “O Ho-
mem que Vendeu 
Sua Pele” não é 

mau. Sam Ali, jovem sírio, é 
preso pelo regime de Assad 
—estamos em 2011—, por 
uma bobagem que a polícia 
interpreta como gravíssima.

Sam consegue fugir para 
o Líbano, mas isso não é sufi-
ciente para ele. Seu verdadei-
ro objetivo é chegar a Abeer, 
a bela jovem a quem namo-
rava e que agora está casada 
com um diplomata na Bélgica. 
Como sua paixão não conhece 
limites, ele aceita a proposta 
de Jeffrey, um artista famo-
síssimo, caríssimo, badaladís-
simo e todos mais “íssimos” 
que se possa acrescentar.

A ideia de Jeffrey é que 
Sam venda a ele não a alma, 
mas a pele das costas. Lá ele 
fará uma tatuagem-arte que 
valerá bilhões. Sam vai em-
bolsar uma dinheirama e —
aí vem o melhor do filme—, 
assim fazendo, Sam se torna 
uma mercadoria. E merca-
dorias circulam com muito 
mais facilidade do que gen-
te. Assim, ele ganhará um 
passaporte que o pode levar 

a qualquer parte do mundo, 
enquanto como humano o 
passaporte era negado.

O cinismo da observação 
poderia ser levado de modo 
mais divertido pelo filme, caso 
fizesse de Jeffrey um artista 
engajado com as boas causas 
et cetera. Ou seja, um artista 
que faturasse com elas.

Talvez essa ideia até tenha 
passado pela cabeça da rotei-
rista e diretora Kaouther Ben 
Hania, mas não tenha sido jul-
gada de bom tom por algum 
dos produtores do filme —

cuja nacionalidade é dividida 
entre Tunísia, França, Bélgica, 
Alemanha, Turquia e Suécia. 
Muita gente para dar palpite.

Em vista disso, o filme se 
reduz basicamente a sessões 
de exibição das valiosas cos-
tas de Sam Ali, a suas ten-
tativas em geral frustradas 
de se aproximar de Abeer, à 
permanente companhia de 
sua vigilante, Soraya —vivida 
por Monica Bellucci— e pelo 
guarda-costas que está lá 
para impedir que ele, em per-
manente depressão, escape.

Entram na história as-
sociações de refugiados, 
pancadaria com o marido 
de Abeer e até mesmo uma 
transação em que o homem-
-arte é vendido. Mas isso 
não seria tráfico de huma-
nos? Soraya explica que por 
atrasos da legislação muitos 
países veem as coisas desse 
modo, mas na Suíça, esse 
oásis de legislação arejada, 
isso é possível, sim. Não por 
acaso, a Suíça não consta da 
vasta lista de países copro-
dutores do filme.

O Homem que Vendeu sua Pele: o 
refugiado que vendeu suas costas

Adele anuncia primeira 
música inédita após seis 
anos sem disco novo


