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Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que, em 2019, a taxa de crianças fora das escolas era de 1,39% e, em 2020, a porcen-
tagem aumentou para 5,5%. Durante a pandemia, o país retrocedeu em até 15 anos em relação à alfabetização de crianças. Os principais fatores  
por agravar a situação foram a evasão escolas e o pouco tempo dentro da sala de aula, imposta por medidas sanitárias para combater o vírus.

DIÁRIO DO ESTADO
Levantamento da FGV aponta retrocesso 
de 15 anos na alfabetização em todo país

Gestão de 
Caiado apre-
senta grandes 
conquistas  p2 p4

Pandemia: 50% da população bra-
sileira está totalmente vacinada
O Brasil superou a marca de 50% da população com o esquema vacinal contra a 
Covid completo. No total, 106.874.272 pessoas, representando 50,1% de habitan-
tes, receberam as duas doses ou dose única de imunizantes contra o vírus.
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Para comemorar os 88 anos da capital goiana, eventos artísticos diversos 
serão realizados pela Prefeitura da cidade. Entre eles: exposições de 
arte, concertos musicais e a projeção luminotécnica  “88 Razões Para 
Acreditar”. Além disso, será realizada a entrega de projetos tecnológicos 
na educação e a inauguração de parques. 

Prefeitura de Goiânia divul-
ga programação especial de 
aniversário da capital  p2
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Para comemorar os 88 
anos da capital goiana, 
eventos artísticos di-

versos serão realizados pela 
Prefeitura da cidade. Entre 
eles: exposições de arte, con-
certos musicais e a projeção 
luminotécnica  “88 Razões 
Para Acreditar”. Além disso, 
será realizada a entrega de 
projetos tecnológicos na edu-
cação e a inauguração de par-
ques. Programação terá início 
nesta quinta-feira, 21, e vai 
até a próxima sexta-feira, 29.

Entre os concertos musi-
cais, estão inclusas apresen-
tações da Orquestra Sinfô-
nica e do Coro Sinfônico, no 
Teatro Goiânia e na Catedral 
Metropolitana. Já a ação lu-
minotécnica será realizada na 
fachada da Estação Ferrovi-
ária, de 21 a 24 de outubro. 
Lá, serão projetadas as frases 
e fotos dos vencedores dos 
concursos “Goiânia em Pa-
lavras” e “Goiânia dos Meus 
Olhos”, promovidos pelo 
Paço. A ação também conta-
rá com frases de convidados. 

Na programação ainda 
está incluída a entrega da re-
forma da Biblioteca Marieta 
Telles, na Praça Universitária, 
e de três parques. Além dis-
so, dois programas tecnológi-
cos serão lançados e o CMEI 
do Ceasa será entregue.

PROGRAMAÇÃO
Na quinta-feira, 21, será 

iniciada a apresentação 
luminotécnica ‘88 Razões 
para Acreditar’, na Estação 

Ferroviária de Goiânia, pela 
projeção mapeada das fra-
ses e fotos vencedoras dos 
concursos promovidos pelo 
Paço. A ação é em parceria 
com a Apple Produções, jun-
tamente com a Sync Design, 
de seis e meia da tarde à 
meia noite, até o dia 24.

Já às oito horas da noite 
do dia 21, será realizado o 
concerto da Orquestra Sin-
fônica de Goiânia, no Teatro 
Goiânia, com o tema ‘Revisi-
tando o I Congresso Nacio-
nal de Intelectuais (1954)’, 
pelo regente, Eliseu Ferreira 
e pelos solistas Sabah Mora-
es e Patrícia Melo’.

Não ocorrerão ações no 
dia 22. No dia 23, às oito e 
meia da manhã, será lançada 

a exposição “Goiânia em Art 
Door”, no Paço Municipal.

No USF Jardim Cerrado 4, 
de dez horas da manhã às qua-
tro horas da tarde, será feita a 
ação “Rosas do Cerrado”, onde 
serão promovidas consultas 
médicas e de enfermagem, 
programação de educação em 
saúde, mama amiga, autoe-
xame e solicitação de mamo-
grafia. Também serão feitos 
exames de prevenção de colo 
de útero, vacinação de HPV 
e Covid-19, auriculoterapia, 
alongamento e relaxamento, 
percepção do corpo, testes 
rápidos HIV, Sífilis, Hepatite 
B e C, além de atualização do 
Cadastro Único.

No sábado, 23 – de dez ho-
ras da manhã às dez da noite 

-, e domingo, 24 – de duas da 
tarde às oito da noite -, ocor-
rerá a Feira das Pretas, no 3º 
piso do Shopping Bougainville.

No dia 24 ocorrerá a inau-
guração dos parques Barreiro, 
das Flores e a entrega da revi-
talização do Bosque dos Anjos 
no Parque Nova Esperança, às 
8h, às 9h e às 10h, respectiva-
mente. O Parque Barreiro fica 
próximo ao Parque das Laran-
jeiras, enquanto o Parque das 
Flores é perto do shopping 
Passeio das Águas.

À onze horas da manhã, 
será feito o concerto Orques-
tra Sinfônica de Goiânia, no 
Teatro Goiânia, com o regen-
te, Eliseu Ferreira e os canto-
res Maria Eugênia, Tom Chris 
e Maíra Lemos. No mesmo 

dia, às cinco da tarde, será 
entregue a Biblioteca Marieta 
Telles, além das obras literá-
rias do Prêmio Bolsa de Publi-
cações Hugo de Carvalho Ra-
mos, no Palácio da Cultura, na 
Praça Universitária. Às seis ho-
ras da tarde, ocorrerá o lança-
mento da Exposição Simetria 
Thear Vestuário, na Estação 
Ferroviária de Goiânia.

Às oito horas da noite, a 
Orquestra Jovem Joaquim 
Jayme e o Coro Juvenil de 
Goiânia irão se apresentar 
no Teatro Goiânia, com o 
tema “Uma Noite na Bro-
adway”, sob a regência de 
Isaac Gonçalves. Como últi-
ma atividade da programa-
ção, no dia 29 será inaugu-
rado o Cmei Ceasa

Reprodução Com a proximidade 
das festas de fim de ano 
e, consequentemente, 
aumento no movimento 
do comércio de Goiânia, 
lojistas do maior polo 
de moda do estado re-
clamam da presença de 
vendedores ambulantes 
no local. Presidente da 
Associação Empresarial 
da Região da 44 (AER 44), 
Chrystiano Câmara, diz 
que, mais de três semanas 
depois do lançamento da 
Operação Boas Compras, a 
Prefeitura de Goiânia tem 
sido omissa na fiscalização.

Segundo o líder clas-
sista, as secretarias de 
Planejamento Urbano 
(Seplanh) e de Mobilida-
de (SMM) foram aciona-
das, em vão. “É lamentá-
vel, porque são nos três 
últimos meses do ano 
que temos o nosso me-
lhor movimento”, afirma. 
De acordo com Câmara, 
nesse período os lojistas 
têm a expectativa de re-
cuperar as perdas causa-
das pela pandemia e crise 
econômica. “Em vez disso, 
enfrentamos esta compe-
tição desleal contra came-
lôs que obstruem as ruas, 
atrapalham o trânsito e 
não pagam impostos. ”

A AER 44 distribuiu, 
nesta quarta-feira (20), 
uma série de fotos e 
imagens de circuitos de 
segurança que mostram 
calçadas e ruas com pre-
sença de vendedores in-
formais. A reportagem do 
POPULAR esteve no local 
e flagrou vários vendedo-
res nas ruas e calçadas, 
no período da tarde des-
ta quarta-feira (20). Se-
gundo Câmara, os lojistas 
ficaram sete meses fecha-
dos, devido às restrições 
impostas por decretos da 
Prefeitura para conter a 
circulação do coronavírus 
Sars-CoV-2. “Os ambulan-
tes nunca pararam”, diz.

A Guarda Civil Metro-
politana afirma que tem 
empenhado equipes da 
base fixa da região. A cor-
poração diz que, em 15 
dias, fez 80 apreensões, 
com mais de 120 volumes 
de itens. Também cita que 
15 veículos foram apreen-
didos por estacionamento 
em local irregular.

Prefeitura divulga programação 
especial de aniversário da capital

Com o avanço da vaci-
nação contra Covid-19 e 
o retorno das atividades 
comuns, muitos locais em 
Goiás e no Brasil, como mu-
seus, teatros, cinemas, aca-
demias, empresas aéreas e 
outros têm exigido a cartei-
ra de vacinação digital.

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
informa que o goianiense 
pode emitir o documento 
por meio da plataforma 
Conecte Sus, do Ministério 
da Saúde. A página reúne o 

histórico clínico do cidadão 
e pode ser acessada pela 
web ou aplicativo móbile.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, reforça a 
importância da vacinação 
para a retomada do novo 
normal e a emissão da car-
teira. “Como temos dito 
é muito importante que 
todos se vacinem. Os que 
tomaram a segunda dose 
e até a terceira já podem 
emitir o documento. Ele 
facilitará a entrada em mui-
tos lugares, além de contri-
buir com a segurança de to-

dos nos locais que recebem 
público”, frisa.

De acordo com o ti-
tular da SMS, Durval Pe-
droso, quem estiver com 
os os dados da vacinação 
incompletos no Conecte 
Sus, deve entrar em con-
tato com a Ouvidoria da 
Secretaria Municipal de 
Saúde pelo telefone 0800 
646 1510. “Procurem a 
Secretaria para que possa-
mos resolver e, assim, ga-
rantir que o cidadão ande 
com o seu certificado em 
mãos”, explica.

Prefeitura orienta sobre emissão de carteira de vacinação digital
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Salário de R$ 25.322,25, 
mais de R$3 mil reais 
em auxílio moradia, 

verba de R$26 mil por mês 
para gastar com alimentação, 
locomoção, hospedagem e 
combustível, cargos comis-
sionados que vão de R$51 mil 
a R$151 mil por mês e direito 
13º e 14º salário como aju-
da de custo. Na Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
cada deputado estadual 
custa aos goianos cerca de 
R$126.417,70 mensalmente 
e por ano R$1.517.012,42. O 
estado possui 41 políticos.

De acordo com o Portal da 
Transparência, os principais 
gastos na Casa com despe-
sas parlamentares se con-
centram nos comissionados, 
no salário do deputado e na 
verba indenizatória, ou seja, 
essa última é um repasse aos 
políticos para que seja re-
embolsado os valores gastos 
com o mandato. Tais despe-
sas incluem locomoção parla-
mentar ou do pessoal do ga-
binete, hospedagem em caso 

de viagem, combustíveis, alu-
guel de imóvel para escritório 
político e gastos com publi-
cidade. Em 2009, o valor da 
verba indenizatória era de R$ 
11.250 mensais, atualmente 
esse valor é de R$ 26,35 mil.

Já os cargos de funcioná-
rios comissionados na Alego 
não são fixos, isto é, o número 
varia conforme a função do 

deputado na Casa. Ao ocu-
par algum cargo na Mesa Di-
retora, ele tem direito a mais 
funcionários; se for líder do 
partido, também. Na folha de 
pagamento de outubro deste 
ano, foram registrados 844 co-
missionados para 40 gabine-
tes – os funcionários do depu-
tado Amauri Ribeiro (Patriota) 
não estavam na lista.

OS MAIS CAROS
O gabinete mais caro da Ale-

go é o da presidência. No mês 
de outubro, o gasto com fun-
cionários em comissão ultra-
passou a casa dos R$300 mil. 
Dentre os gabinetes de depu-
tados, o primeiro lugar salgado 
é o do deputado Talles Barre-
to (PSDB). Talles já foi líder do 
governo de Marconi Perillo e 

cumpre o seu terceiro manda-
to na Casa. Seu gabinete pos-
sui 36 cargos comissionados.

Já o segundo lugar, é ocu-
pado pelo deputado Cláudio 
Meirelles (PTC), ele, que é um 
nome bastante conhecido na 
política goiana, possui a do-
bradinha quatro-quatro: foi 
vereador por Goiânia e está 
no quarto mandato como 

deputado estadual. Seu ga-
binete conta com 22 cargos 
comissionados. Em relação 
a verbas indenizatórias, seu 
maior gasto está com veícu-
los e combustíveis, somando 
juntos mais de R$15 mil.

O terceiro lugar é desti-
nado ao deputado Gustavo 
Sebba (PSDB), o médico está 
em seu segundo mandato 
na Alego. Sebba possui 15 
comissionados em seu gabi-
nete, o que gera aos cofres 
públicos um gasto mensal de 
R$115.202 mil. De verba re-
passada, os gastos também 
se concentram na locomo-
ção, com mais de R$13 mil 
para veículos e combustíveis.

OS MAIS BARATOS
Já na lanterna da tabela, 

os gabinetes mais baratos 
são os dos deputados Alysson 
Lima (R$40.400), Delegado 
Humberto Teófilo (R$44.200) 
e Paulo Trabalho (R$47.878). 
O valor dos comissionados 
do deputado Amauri Ribeiro 
não estavam disponíveis na 
folha de pagamento referen-
te a outubro de 2021.

A gestão de Ronaldo Caia-
do, governador de Goiás, 
tem mostrado uma crescente 
desde o início do mandato, 
em 2018. Um dos fatores que 
contribuem para os resulta-
dos é a redução da criminali-
dade, o combate à corrupção 
e as medidas adotadas no en-
frentamento à Covid-19.

Caiado ainda colocou o 
Estado em 10º lugar entre 
os estados brasileiros mais 
competitivos e, ainda, con-
cedeu benefícios e reajustes 
salariais para as áreas da 
educação e saúde. Além dis-

so, cerca de 18 mil servidores 
ficaram isentos da contri-
buição previdenciária e 100 
municípios goianos foram be-
neficiados com o Programa 
Goiás em Movimento. Os fa-
tores que comprovam o bom 
momento de sua gestão.

PANDEMIA
Desde o início da pandemia, 

quando os primeiros casos de 
Covid-19 foram confirmados 
em Goiás, Caiado se mostrou 
cauteloso quanto as medidas 
adotadas para o enfrenta-
mento da doença, pensando 

na segurança da população. 
Segundo o governador, ainda 
é preciso ter cautela para de-
sobrigar o uso de máscara em 
Goiás, pois ainda é necessário 
trabalhar no  convencimento 
das pessoas que ainda não se 
vacinaram contra a Covid-19.

No último dia 15 de outu-
bro, Caiado esteve no HGG 
para entregar cerca de R$ 16 
milhões em equipamentos 
médicos, como aparelho de 
ressonância nuclear mag-
nética, ultra-sons portáteis, 
arcos cirúrgicos e monitores 
multiparamétricos.

ALIADOS
Até o momento, Ronaldo 

Caiado é o único candidato 
definido para concorrer o Go-
verno de Goiás nas eleições 
de 2022, por isso, já  começou 
a abrir espaço para novos alia-
dos para os próximos meses.

O governador, que repre-
senta o Democratas (DEM), 
já formalizou uma parceria 
com o Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB) 
para chapa majoritária nas 
eleições de 2022, que deve 
ter Daniel Vilela, presiden-
te estadual do MDB, como 

vice-governador.
Para o democrata, a 

união entre o DEM e o MDB 
tem um significado político 
muito forte para o futuro de 
Goiás. “Eu e Daniel Vilela nos 
enfretamentos em 2018, mas 
o adversário comum do povo 
goiano era a corrupção e os 
escândalos, o desvio do di-
nheiro público”, ressalta Caia-
do, que acredita na aliança 
entre os dois partidos.

CARREIRA POLÍTICA
Ronaldo Ramos Caiado, 

mais conhecido como Ro-

naldo Caiado, é governador, 
médico, professor, agricultor 
e possui mais de 30 anos de 
experiência na política. Caia-
do exerceu funções no par-
lamento que o fez se tornar 
uma das lideranças nacionais 
dos partidos da PFL/DEM.

Mesmo quando foi elei-
to governador de Goiás, 
em 2018, em um cenário 
de corrupção, crise sani-
tária, dívidas do Estado, 
Caiado sem temer a perca 
de sua popularidade tra-
balha para a recuperação 
econômica do Estado.

Reprodução

Gestão de Caiado apresenta grandes conquistas para o Estado

Cada deputado no Estado de Goiás 
custa cerca de R$1,5 milhão por ano
YSABELLA PORTELA
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Um levantamento da 
Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) apon-

tou que, em 2019, a taxa de 
crianças fora das escolas era 
de 1,39% e, em 2020, a por-
centagem aumentou para 
5,5%. Durante a pandemia 
da Covid-19, o país retroce-
deu em até 15 anos em rela-
ção à alfabetização de crian-
ças. Os principais fatores 
responsáveis por agravar a 
situação foram a evasão es-
colas e o pouco tempo den-
tro da sala de aula, imposta 
por medidas sanitárias para 
combater o vírus.

Além disso, de acordo com 
a Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP), investimentos essen-
ciais para recuperar o ritmo 
educacional visto em um ce-
nário antes da pandemia, fo-
ram reduzidos em 93,5% dos 
municípios brasileiros, de ja-
neiro a agosto de 2021.

Segundo Marcelo Neri, 
economista e pesquisador da 
FGV, é possível observar um 
atraso educacional relevante. 
O agravamento foi observado 
principalmente em alunos 
dos cinco aos nove anos de 
idade. Para este grupo, os in-
dicadores educacionais apre-
sentavam a maior melhora 
nos últimos 40 anos.

“O fato é que essa é uma 

idade decisiva em termos de 
educação, e a gente andou 
15 anos para trás. Sem falar 
no tempo de escola. Essa 
deterioração foi maior nos 
segmentos mais pobres. Na 
região Norte do país, a que-
da foi muito maior do que no 
Sul e Sudeste”, explica.

O pesquisador pondera 
ainda que essas pioras nos 

índices podem deixar se-
quelas futuras a longo prazo. 
Ele aponta que os índices 
podem apresentar melhora, 
mas que investimentos na 
menor idade são “os mais 
transformadores”.

Conforme dados divul-
gados pela FNP, na última 
segunda-feira (18/10), de 
janeiro a agosto deste ano, 

se comparado com o mesmo 
período de 2020, os gastos 
essenciais para a recupera-
ção do patamar educacional 
sofreram impacto em quase 
todas as cidades do país. De 
acordo com a Frente, 2.370 
dos 2.912 municípios regis-
trados no Sistema de Infor-
mações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação (Sio-

pe) ainda não aplicaram a 
obrigação constitucional de 
destinar 25% da receita em 
impostos destinados à área 
educacional.

A instituição prevê tam-
bém que mais de 800 prefei-
turas devem finalizar 2021 
sem cumprir a exigência pre-
vista na Constituição Federal. 
Se não cumprida a determina-

ção, os prefeitos podem ficar 
inelegíveis e os próprios muni-
cípios devem ser penalizados.

A avaliação apresenta um 
cenário dramático, principal-
mente por conta do sistema 
a distância que foi adotado 
pela maior das escolas como 
medida de segurança para 
conter a propagação do ví-
rus. Em Salvador, por exem-
plo, apenas 32% dos alunos 
voltaram a frequentar as 
escolas durante o retorno 
presencial. Entretanto, a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção (SME) do Rio de Janeiro 
calcula que ao menos 25 mil 
estudantes da rede abando-
naram as atividades escola-
res no último bimestre.

A FNP disse, em nota téc-
nica, ser favorável ao texto da 
PEC 13/2021, aprovado pelo 
Senado em setembro, que 
isenta gestores que não cum-
prirem os gastos mínimos com 
a educação. A organização 
alega que será possível evitar 
custos apressados, temerários 
e de baixa qualidade.

“Com o prazo estendi-
do para aplicação dos 25% 
das receitas vinculadas até 
o final de 2023, municípios 
poderão planejar mais ade-
quadamente esses investi-
mentos, beneficiando o en-
sino público”, afirma.

Divulgação

Levantamento da FGV aponta retrocesso 
de 15 anos na alfabetização em todo país

O Brasil superou a marca 
de 50% da população com 
o esquema vacinal contra 
a Covid-19 completo, nesta 
quarta-feira (20/10). Dados 
do consórcio de veículos de 
imprensa apontam que, no 
total, 106.874.272 pessoas, 
representando 50,1% de habi-
tantes do Brasil, receberam as 
duas doses ou dose única de 
imunizantes contra o vírus.

O balanço aponta que 
a quantidade de pesso-
as imunizadas com pelo 
menos uma dose totaliza 
152.325,559, equivalente a 
71,41% do total de habitan-
tes. Com isso, o Brasil supera 
os Estados Unidos e Alema-
nha entre aqueles com al-
gum tipo de proteção.

Segundo o Estadão, desde 
o início de setembro, o Brasil 

vive um cenário que foca na 
aplicação de segundas doses. 
Dessa forma, o índice saltou 
de 30% para 40% e, depois, 
de 40% para 50%, em inter-
valo de menos de um mês.

Entretanto, no último 
dia 8, o país atingiu 600 mil 
mortes pela Covid-19. Po-
rém, a sensação de que o 
pior já foi superado é sen-
tida pelos brasileiros, em 

decorrência do avanço das 
campanhas de vacinação e 
queda significativa de infec-
tados, mas especialistas res-
saltam que a crise sanitária 
pode ter reviravoltas e seus 
efeitos são duradouros.

A média semanal de víti-
mas, que elimina distorções 
entre dias úteis e finais de 
semana, na última terça-fei-
ra (19/10), aponta 351, com 

leve aumento em relação ao 
dia anterior, o qual apresen-
tou 322. O Brasil sofreu com 
um total de 603.902 mortos 
e 21.664.543 casos da doen-
ça, sendo assim a segunda 
nação com maior registro de 
óbitos, ficando apenas atrás 
dos Estados Unidos.

Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veículos 
de imprensa, composto por 

Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL, em parceria 
com 27 secretarias estadu-
ais de saúde. A iniciativa é 
uma resposta à decisão do 
atual governo, de Jair Bol-
sonaro (sem partido), de 
restringir o acesso a dados 
da pandemia e foi mantida 
mesmo após a continuação 
da divulgação de registros 
governamentais.

Pandemia: 50% da população brasileira está totalmente vacinada



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 
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
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 
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
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GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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
-------------------------------
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
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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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 
-------------------------------

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



8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 21 de Outubro de 2021viral
Reprodução

Reprodução

Maior grupo de rap da 
história da música bra-
sileira, o Racionais MC’s 
anunciaram nesta quarta 
(20) sua retomada de ativi-
dades após paralisação por 
conta da pandemia de co-
vid-19. O anúncio foi feito 
via perfil oficial no Twitter 
e chegou com promessa de 
novidades “em breve”. 

Formado na zona sul de 
São Paulo, em 1988, o Ra-
cionais MC’s é composto 
por Edi Rock, Mano Brown, 
Ice Blue e KL Jay. No total, o 
grupo soma quatro álbuns 
de estúdio lançados até 
hoje: Raio X Brasil (1993), 
Sobrevivendo no Inferno 

(1997), Nada como um Dia 
após o Outro Dia (2002) e 
Cores & Valores (2014).

Em 2018, o Racionais 
MC’s ganhou destaque por 
ter o álbum Sobrevivendo No 
Inferno selecionado como 
material para o vestibular 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

As canções do grupo 
trabalham a denúncia da 
destruição da vida de 
jovens negros e pobres 
das periferias brasileiras, 
além do combate ao racis-
mo estrutural na socieda-
de e suas ligações com a 
violência policial e a bru-
talidade do crime.

Quando o assunto 
é Segunda Guerra 
Mundial, o cinema 

norte-americano parece 
fazer um esforço super-
-humano para impedir que 
o público esqueça da parti-
cipação do país no conflito. 
Com dezenas de produções 
sobre o tema sendo lança-
das anualmente sobre as 
mesmas batalhas, é interes-
sante quando uma produção 
decide voltar a explorar esse 
evento histórico, mas par-
tindo da perspectiva de ou-
tros confrontos. Dessa vez, 
A Batalha Esquecida, que dá 
nome ao filme, é a Batalha 
de Walcheren Causeway.

Um dos maiores méri-
tos desse filme original da 
Netflix é justamente a cons-
trução da ambientação com 
muita fidelidade. Desde os 
uniformes até os cenários 
incomodamente alagados, 
tudo passa muita veracidade 
e ajuda a construir a ambien-
tação de conflito. E como os 
protagonistas da história 
não são os estereotipados 
soldados americanos, mas 
sim um aviador britânico e 
dois holandeses atuando em 
suas respectivas frentes, a 

dinâmica do filme consegue 
escapar daqueles clichês de 
personagens se divertindo 
em meio ao caos. De fato, 
a veracidade passa também 
por esses personagens, que 
sofrem diretamente os efei-
tos da guerra, evitando gla-
mourizar a batalha, assim 
como muitos outros.

Filmado em sua grande 
maioria na Holanda, o fil-
me é dirigido pelo holandês 

Matthijs van Heijningen Jr. 
– que ficou famoso por A 
Coisa, um longa de terror de 
2011 -, que também ajudou 
na construção do roteiro. Ele 
não se incomoda em condu-
zir o filme de uma forma mais 
lenta, por isso as quase duas 
horas de duração. Ao longo 
desse tempo, ele investe nos 
confrontos armados e na di-
ficuldade que o alagamento 
da região traz para as tropas. 

Porém, o tempo também é 
usado para desenvolver o 
drama dos envolvidos. Essas 
três tramas mostram dife-
rentes horrores da guerra, 
explorando as lesões físicas, 
o medo do inimigo tomando 
conta do ambiente e a desu-
manização das tropas e dos 
civis nos tempos de guerra, 
lembrando que até mesmo 
os ditos heróis tiveram ações 
inescrupulosas.

A Batalha Esquecida: A história 
real de guerra contra nazistas

Racionais MC’s anun-
cia retorno e promete: 
“Em breve, novidades”


