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CNE vota diretrizes para 
organizar calendário escolar
O Conselho Nacional de Educação (CNE) deve votar na terça-feira, em plenário virtual, as diretrizes que irão orientar as escolas 
de todo país a como conduzir o ensino diante da pandemia do novo coronavírus. O documento traz orientações e sugestões. p2
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Cne vota nesta terça diretrizes para 
reorganizar o calendário escolar
O Conselho Nacional de 

Educação (CNE) deve 
votar na próxima 

terça-feira (28), em plenário 
virtual, as diretrizes que irão 
orientar as escolas de todo 
país a como conduzir o ensino 
diante da pandemia do novo 
coronavírus. O documento 
traz orientações e sugestões 
para o ensino superior e para 
cada etapa de ensino da edu-
cação básica, desde a educa-
ção infantil ao ensino médio. 

A proposta de parecer 
sobre a reorganização dos 
calendário escolares e reali-
zação de atividades pedagó-
gicas não presenciais duran-
te o período de pandemia de 
covid-19 passou por consul-
ta pública e recebeu mais de 
1 mil contribuições.

O CNE decidiu elaborar o 
documento devido às várias 
dúvidas de estados, muni-
cípios e escolas sobre se as 
práticas adotadas durante a 
pandemia estavam em con-
formidade com as normas 
vigentes. Uma das questões 
mais preocupantes é como 
ficará o calendário escolar de 
2020 e se as aulas e as ativi-
dades a distância contarão 
como horas letivas ou terão 
de ser integralmente repos-
tas quando as aulas presen-
ciais forem retomadas. 

 
Versão preliminar 
Na versão preliminar do 

parecer, o CNE lista uma série 
de atividades não presenciais 
que podem ser consideradas 
pelas redes de ensino duran-
te a pandemia. O Conselho 
recomenda que as ativida-
des sejam ofertadas, desde a 
educação infantil, para que as 
famílias e os estudantes não 
percam o contato com a es-

cola e não tenham retroces-
sos na aprendizagem. 

Na educação infantil, que é 
composta por creche e pré-es-
cola, embora a escola possa 
orientar os pais e responsáveis 
na realização de atividades, a 
recomendação é que elas não 
contem no calendário oficial e 
as aulas sejam todas repostas, 
pois há impedimento legal 
para considerar essas ativida-
des como regulares.

A partir do ensino funda-
mental é possível que as ativi-
dades remotas sejam conside-
radas no calendário. A decisão 
final, no entanto, cabe a cada 
rede de ensino, que deverá 
definir a melhor forma de 
cumprir as 800 horas obriga-
tórias do ano letivo escolar. 
Para isso, o documento diz 
que é preciso considerar a re-
alidade de cada localidade e o 
acesso às diversas tecnologias 
de ensino. É também neces-
sário “considerar propostas 
inclusivas e que não reforcem 
ou aumentem a desigualdade 
de oportunidades educacio-
nais”, reforça o CNE. 

Por não se saber ao cer-
to quanto tempo durará a 
suspensão das aulas nas 

várias cidades brasileiras, o 
CNE recomenda que as es-
colas ofereçam atividades 
não presenciais, em todos 
os níveis de ensino mesmo 
que não contem como ho-
ras letivas oficiais. 

Essas atividades, de acor-
do com o documento pre-
liminar, podem ocorrer por 
meios digitais ou não. Podem 
ser ministradas, por exemplo 
por meio de videoaulas, de 
conteúdos organizados em 
plataformas virtuais de ensino 
e aprendizagem, pelas redes 
sociais, entre outros. Podem 
ainda ser oferecidas por meio 
de programas de televisão 
ou rádio; pela adoção de ma-
teriais didáticos impressos e 
distribuídos aos alunos e seus 
pais ou responsáveis; e pela 
orientação de leituras, proje-
tos, pesquisas, atividades e 
exercícios indicados nos ma-
teriais didáticos. 

No ensino infantil e nos 
primeiros anos do ensino fun-
damental, quando ocorre a 
alfabetização, o CNE ressalta 
que é fundamental o acompa-
nhamento dos pais e respon-
sáveis. A escola deverá estar 
à disposição para orientá-los, 

estabelecendo canais para tal. 
 
Avaliação 
O CNE orienta que cada 

sistema de ensino, ao definir 
a reorganização do calendá-
rio do ano letivo, considere, 
entre outros pontos, realizar 
uma avaliação diagnóstica de 
cada criança quando as aulas 
presenciais forem retomadas. 
O objetivo é avaliar o que foi 
aprendido nas atividades não 
presenciais. Além disso, os sis-
temas são orientados a cons-
truir um programa de recu-
peração, caso seja necessário, 
para que “todas as crianças 
possam desenvolver de forma 
plena o que é esperado de 
cada uma ao fim de seu res-
pectivo ano letivo”. 

O CNE recomenda ainda 
que o MEC e o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) acompanhem as ações 
de reorganização dos calen-
dários de cada sistema de en-
sino antes de estabelecer os 
novos cronogramas de ava-
liações de alcance nacional, 
como o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) e o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). 
“Recomenda-se, em es-

pecial, que o MEC e o Inep 
aguardem o retorno das au-
las para definir o cronogra-
ma e as especificidades do 
Enem 2020 de modo a evitar 
qualquer prejuízo aos estu-
dantes nos processos seleti-
vos às instituições de ensino 
superior”, diz o texto. 

A aplicação da prova im-
pressa do Enem foi mantida 
nos dias 1º e 8 de novembro, 
segundo o Inep, para dar se-
gurança aos estudantes de 
que a prova ocorrerá esse ano. 
Já o Enem digital, inicialmente 
mantido, foi adiado para os 
dias 22 e 29 de novembro. 

 
Próximos passos
Após aprovado pelo CNE, o 

documento terá ainda que ser 
homologado pelo Ministério 
da Educação. Conselhos es-
taduais e municipais de edu-
cação poderão ainda definir 
como cada localidade seguirá 
as orientações. As decisões 
finais de como o calendário 
será cumprido caberão a esta-
dos e municípios. 

No Brasil, em todos os es-
tados há suspensão de aulas 
para conter o avanço da pan-
demia do novo coronavírus. 
A medida não é exclusiva do 
país. No mundo, de acordo 
com os últimos dados da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), que mo-
nitora os impactos da pande-
mia na educação, 191 países 
determinaram o fechamento 
de escolas e universidades. 
A decisão afeta cerca de 1,6 
bilhão de crianças e jovens, o 
que corresponde a 90,2% de 
todos os estudantes no mun-
do. (Agência Brasil)

Reprodução

Sepultamentos 
em tempos de 
covid-19 exigem 
mudanças 
de rituais

Diante da pandemia 
do novo coronavírus, de-
zenas de famílias se viram 
obrigadas a passar pelo 
processo de morte e luto 
de um ente querido à dis-
tância. Sem velórios ou 
com um número reduzido 
de pessoas e de tempo, 
com caixões lacrados, os 
enterros em tempos de 
covid-19 exigiram mudan-
ças como participação de 
parentes via chamada de 
vídeo, rituais religiosos 
pela internet ou mesmo 
cerimônias solitárias.

“Os rituais diante da 
morte são muito impor-
tantes, porque regularizam 
as experiências, fornecem 
um lugar seguro, desde 
um lugar físico, até um 
lugar afetivo importante 
para expressão das emo-
ções, para que as pessoas 
possam enfrentar este mo-
mento juntas. Com a covid 
-19, esses rituais, que ti-
nham função apaziguado-
ra, organizadora, não estão 
acontecendo, e isso repre-
senta um risco para o luto 
complicado após a morte, 
porque não foram feitas as 
despedidas” afirma a coor-
denadora do Laboratório 
de Estudos e Intervenções 
sobre Luto da PUC-SP, pro-
fessora Maria Helena Pe-
reira Franco.

A docente prevê um 
tempo bastante difícil no 
que diz respeito à saúde 
mental e o luto: “As pes-
soas que apresentam um 
luto complicado vão ter 
algumas demandas que 
precisarão ser atendidas, 
como por exemplo, bus-
carão mais os serviços de 
saúde, pois ficarão mais 
atentas a algum sintoma, 
terão mudanças no sistema 
imunológico, ficando mais 
suscetíveis a adoecer”.

Ela explica que haverá 
impacto também no âm-
bito social, na relação com 
grupos maiores, nas rela-
ções familiares. “Inclusive, 
por não terem a oportuni-
dade de se despedir, po-
dem ficar com a expecta-
tiva de que aquela morte 
não aconteceu, porque 
não tiveram a concretude 
da morte que os rituais 
proporcionam”, explica. 

Agência bancária é 
assaltada em Anápolis

Briga de vizinhos termina em morte em Goiânia

Uma agência do Banco do 
Brasil, em Anápolis, foi assaltada 
durante a madrugada deste do-
mingo (26/4). Segundo a polícia, 
uma equipe foi direcionada à 
agência pois o alarme teria dis-
parado. No local, foi constatado o 
roubo de todo o conteúdo do co-
fre e duas câmeras de segurança.

Ainda durante a investiga-

ção, várias ferramentas utili-
zadas durante o assalto foram 
encontradas. Portas da agência 
estava arrombadas, a parede 
do cofre estava quebrada e a 
chapa de aço cortada. 

De acordo com a polícia, o 
gerente do banco contatou a 
Polícia Civil para solicitar perícia 
no local. Ninguém foi preso.

Uma briga de vizinhos 
terminou em tragédia no 
Residencial Buena Vista 
III, em Goiânia, na noite 
de sexta-feira (24/4). Um 
homem foi preso depois 
de matar um jovem a fa-
cadas e ferir outro durante 
uma discussão. De acor-
do com testemunhas, 
os envolvidos moravam 
no mesmo condomínio 
residencial e se desen-

teram por conta de sol alto.  
Dois jovens de 19 anos 

estariam ouvindo som alto 
em um dos apartamentos do 
condomínio quanto teriam 
sido surpreendidos por ou-
tro moradores. O homem, 
que diz ter agido em legíti-
ma defesa, se desentendeu 
com os dois jovens e desfe-
riu golpes de faca nos dois. 
Uma das vítimas, identifica-
da como Matheus Marinho, 

morreu na hora. O outro 
jovem, identificado como 
Rubens Cardoso, foi levado 
para o hospital. 

Segundo testemunhas, 
o autor das facadas estava 
alcoolizado quando foi até 
a cada onde os jovens esta-
vam. O histórico do homem 
no condomínio traz brigas 
e desentendimentos com 
outros moradores. A Polícia 
Civil apura o caso.
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Governo estadual reabre mais 15 
unidades do Vapt Vupt em Goiás
Nesta segunda-feira 

(27/4) o Governo de 
Goiás reabre 15 no-

vas unidades do Vapt Vupt, 
quatro na capital e outros 11 
postos de atendimento no 
interior do Estado. Desta vez, 
serão reabertas as unidades 
das cidades de Alexânia, Bela 
Vista, Bom Jesus, Goianésia, 
Inhumas, Jataí, Paraúna, Po-
rangatu, Planaltina, São Mi-
guel do Araguaia e Valparaíso.

Goiânia passa a contar com 
mais quatro locais de atendi-
mento: shoppings Buena Vis-
ta, Passeio das Águas e Cidade 
Jardim, e a unidade Praça da 
Bíblia. As agências da Praça 
Cívica e shoppings Araguaia 
e Lozandes já estavam em 
atividade.  No interior, o fun-
cionamento do Vapt Vupt será 
de segunda a sexta, das 8h às 
17h. Já na capital e em Apa-
recida de Goiânia, os atendi-
mentos ocorrem também aos 

sábados, das 8h às 13h.
Os serviços continuarão da 

mesma forma, somente por 
meio de agendamento prévio 
já disponível no portal. Só será 

permitida a entrada do quan-
titativo de usuários que está 
marcado no exato horário 
para o atendimento. Os agen-
damentos respeitarão um 

espaçamento de meia hora, 
possibilitando que o ambiente 
interno da unidade permane-
ça sem aglomeração. 

Estão disponíveis parte 

dos serviços do Ipasgo e De-
tran, além dos atendimen-
tos de órgãos como Detran, 
Economia, Saneago, entre 
outros. É importante que 

no momento do agenda-
mento, o usuário observe a 
unidade selecionada. O site 
traz a relação dos atendi-
mentos disponíveis em cada 
uma das agências.

A solicitação do Seguro 
Desemprego também está 
disponível em algumas ci-
dades. Em Goiânia, para 
requerer o benefício, os 
usuários poderão optar pe-
las unidades Cidade Jardim, 
Praça Cívica, Praça da Bíblia 
ou os shoppings Araguaia e 
Passeio das Águas. 

Das 70 agências do pro-
grama, 41 já estavam em 
funcionamento realizando 
atendimentos dos servi-
ços citados. A partir desta 
segunda-feira (27/4), com 
a reabertura de novas 15 
unidades, o Estado terá  56 
postos de atendimento do 
Vapt Vupt em funcionamen-
to parcial dos serviços.

Reprodução

Reprodução

Bolsonaro deve confirmar Jorge Oliveira no Ministério da Justiça
 presidente Jair Bolsonaro 

deve oficializar o ministro Jorge 
Oliveira, da Secretaria-Geral da 
Presidência, como o novo minis-
tro da Justiça. Próximo da família, 
Oliveira não queria aceitar o cargo, 
mas Bolsonaro disse a ele que se 
tratava de uma “missão”, segun-
do fontes do Palácio do Planalto. 
Com a confirmação de Oliveira 
como substituto de Sergio Moro, 
o atual secretário de Assuntos 
Estratégicos (SAE), almirante Flá-
vio Rocha, é o mais cotado para 
assumir como ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência.

Bolsonaro também deve 
confirmar no comando da Polícia 
Federal o delegado Alexandre 
Ramagem, atual diretor-geral da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin). Integrantes do Planalto, no 
entanto, alertam que, apesar de o 
presidente ter tomado a decisão, 
até a publicação do Diário Oficial 
da União (DOU) ainda pode haver 
mudanças. Isso porque, na noite 
de sexta-feira, 24, as nomeações 
de Oliveira e Ramagem era consi-
deradas certas, mas Bolsonaro foi 
aconselhado a repensar pela pro-
ximidade de ambos com a família.

O presidente foi alertado que 
nomeá-los neste momento pode 
potencializar as acusações de 
Moro, que ao se demitir disse que 
Bolsonaro queria fazer interferên-
cia política na Polícia Federal e ter 
acesso a relatórios de inteligência. 
O próprio chefe da Secretaria-Ge-
ral é um dos que alertaram para 
o risco de sua indicação ser enca-
rada como uma comprovação de 
que as acusações de Moro esta-
vam corretas. Oliveira acumula 
também o comando da Subchefia 
de Assuntos Jurídicos (SAJ), órgão 
que presta consultoria jurídica 

para atos do presidente.
O posto exige uma pessoa de 

confiança de Bolsonaro. Ainda 
não há uma definição sobre o fu-
turo da SAJ. Ao longo de todo o 
sábado, auxiliares do presidente 
tentaram convencer o presidente 
a aceitar o ex presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4), o desembargador Carlos 
Thompson Flores, como novo 
ministro da Justiça. O magistrado 
atuou no julgamento que conde-
nou o ex-presidente Lula no caso 
do sítio em Atibaia (SP).

No entanto, Bolsonaro resistiu, 

alegando não ter contato prévio 
com Thompson Flores. Segundo 
interlocutores, o presidente tam-
bém queria evitar um desgaste 
como o que ocorreu com o Moro. 
Outra ponderação feita nos basti-
dores é que o desembargador é 

próximo do ex-juiz da Lava Jato. 
Outro nomes que foram cotados 
para assumir o Ministério da Justi-
ça foi do advogado-geral da União, 
André Luiz Mendonça, e do ex-
-presidente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo Ivan Sartori.
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Itália iniciará relaxamento 
da quarentena em 4 de maio

O primeiro-ministro 
da Itália, Giuse-
ppe Conte, anun-

ciou que o processo de 
relaxamento das medidas 
de distanciamento social 
no país começará em 4 de 
maio, com início da “fase 
2” do combate ao corona-
vírus. A partir da data, res-
taurantes poderão reabrir, 
mas os clientes não pode-
rão consumir nos locais.

Parques públicos tam-
bém serão reabertos e 
funerais voltarão a ser 
permitidos, desde que 
não reúnam mais de 15 
pessoas. Viagens para ou-
tras regiões do país con-
tinuarão proibidas. Em 
18 de maio, empresas do 
setor de varejo, exposi-
ções e museus retomarão 
as atividades e equipes 
profissionais de esporte 
voltarão a treinar.

Já restaurantes, bares e 
salões de beleza serão au-
torizados a voltar a operar 
completamente em 1º 
de junho. As escolas, por 
sua vez, só retornarão em 
setembro. “Todos vocês 
(italianos) demonstra-
ram força. Agora, uma 
nova fase se inicia. Pre-
cisamos implementá-la 
de forma metódica e ri-
gorosa”, disse Conte, em 
coletiva de imprensa.

Reprodução



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

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
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 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 

Veículos
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-------------------------------
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 
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, 
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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832

NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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USP disponibiliza 
conteúdo cultural 
gratuito on-line

A Universidade de São 
Paulo (USP) está disponibili-
zando de forma online diver-
sos conteúdos culturais em 
um site unificado, chamado 
USP Cultura em Casa. O visi-
tante poderá escolher entre 
quatro diferentes editorias: 
arte, patrimônio cultural, ci-
ências e comunidade.

Na plataforma, estão 
mais de 30 institutos da 
universidade, entre uni-
dades de ensino, órgãos 
culturais, museus e labora-
tórios. Um dos destaques é 
a Biblioteca Brasiliana Guita 
e José Mindlin, cujo acervo 
virtual e o projeto interativo 
Atlas dos Viajantes do Brasil 
podem ser conhecidos por 
meio da plataforma.

Também estão disponí-

veis conteúdos musicais, ofere-
cidos pela Orquestra Sinfônica 
da USP (Osusp) e pelo Coral da 
USP (Coralusp), que incluem 
apresentações e concertos, 
assim como videoaulas, exercí-
cios de técnica vocal, textos e 
vídeos sobre música.

O Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosfé-
ricas (IAG/USP) preparou uma 
lista de atividades especiais 
para quem quer aprender 
mais sobre as Ciências da Ter-
ra e do Universo, sem precisar 
sair de casa, que pode ser 
acessada pela plataforma. Já 
o Museu de Zoologia, entre 
outros conteúdos, está sen-
do disponibilizando, para as 
crianças, materiais para colo-
rir, que podem ser baixados e 
impressos. (Agência Brasil)

Homem-Aranha 
causa problema para 
novo filme da Marvel
Homem-Aranha: Longe 

de Casa causou gran-
des problemas para 

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura. A Saga do 
Infinito chegou ao fim, com 
Homem-Aranha: Longe de 
Casa essencialmente servindo 
como um epílogo prolongado.

O filme serviu de cenário 
importante para a Fase 4, es-
tabelecendo as consequências 
emocionais de Vingadores: 
Guerra Infinita e Vingadores: 
Ultimato. Uma das cenas pós-
-créditos de Homem-Aranha: 
Longe de Casa transformou o 
status quo do Homem-Aranha, 
com os agentes de Mysterio 
revelando sua identidade se-
creta para o mundo e culpan-
do-o pela morte de Quentin 
Beck; a outra revelou que Nick 
Fury e Maria Hill estão mon-
tando algum tipo de organiza-
ção cósmica, provavelmente 
um grupo chamado SWORD 
que protege a Terra de ame-
aças extraterrestres nos qua-
drinhos, e está confirmado 
para aparecer na série do 
Disney+, WandaVision.

Um outro detalhe, no en-
tanto, passou despercebido 
em grande parte; Homem-
-Aranha: Longe de Casa tam-
bém sutilmente cria grandes 
problemas para Doutor Es-
tranho 2. O principal antago-
nista, Mysterio, estava ten-
tando convencer o mundo 
de que ele era realmente um 
super-herói; como tal, Mys-
terio criou um traje falso que 
lembrava heróis conhecidos.

Segundo o produtor Eric 
Carroll, o traje era especifica-
mente uma “mistura entre o 
Homem de Ferro e o Doutor 

Estranho”. Isso implica uma 
grande mudança no status quo 
do próprio Doutor Estranho, 
porque provavelmente ele ago-
ra é conhecido publicamente 
depois de lutar contra a Ordem 
Negra nas ruas de Nova York e 
participar da guerra do terceiro 
ato contra Thanos e seus exér-
citos em Vingadores: Ultimato.

Novas ameaças 
chegando
Esse detalhe de Homem-

-Aranha: Longe de Casa traz 
implicações significativas para 
o MCU daqui para frente. Em 
Doutor Estranho, os Mestres 
das Artes Místicas eram trata-
dos como uma espécie de len-
da urbana, e o próprio Strange 
só descobriu sobre eles quan-
do encontrou alguém que eles 
haviam ajudado.

Até os asgardianos não 
pareciam saber que existiam, 
porque quando Thor en-
controu Doutor Estranho na 
cena pós-créditos, ele ficou 
surpreso. “Então, a Terra tem 
magos agora”, observou ele.

Agora, porém, eles são apa-
rentemente de conhecimento 
público – o que significa que to-
dos sabem que a mágica é real.

Sem dúvida, muitos fica-
rão fascinados com a ideia 
de usar magia, e haverá inú-
meras pessoas procurando 
um caminho para Kamar-Taj. 
Os números de candidatos 
a Mestres das Artes Místi-
cas crescerão a um ritmo 
sem precedentes; mas o que 
acontecerá com aqueles que 
são rejeitados ou que encon-
tram outras fontes de magia?

Haverá outros volumes 
como o Livro de Cagliostro, 
livros que coletam magia 
negra com o potencial de se-
parar a própria realidade. De 
fato, nos quadrinhos, o Livro 
de Cagliostro continha notas 
de fontes de um livro proibi-
do chamado Darkhold.

Esta é a fonte de algumas 
das mágicas mais sombrias 
de todas, com páginas do 
Darkhold desencadeando 
maldições de vampirismo e 
licantropia, e responsáveis   

por horrores como a lenda de 
Sleepy Hollow. Os Mestres das 
Artes Místicas reagirão cons-
tantemente a novas ameaças, 
novos inimigos e possíveis 
cenários do fim do mundo in-
voluntariamente desencadea-
dos por novatos que não têm 
ideia do que estão fazendo.

Para piorar a situação, os 
Mestres das Artes Místicas 
perderam a Joia do Tempo, 
sua arma mais potente. Eles já 
haviam usado a Joia do Tempo 
para espiar o futuro e identifi-
car possíveis ameaças, permi-
tindo que fossem proativos.

Além disso, em Vingado-
res: Guerra Infinita, Strange 
mostrou o quão útil a Joia do 
Tempo foi em termos de mon-
tar uma estratégia infalível. 
Agora, os Mestres das Artes 
Místicas trabalharão às cegas 
pela primeira vez em séculos 
em Doutor Estranho 2, exata-
mente no momento em que o 
mundo está mais em risco.

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura chegará aos ci-
nemas em 25 de março de 2022.
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