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Após 1 ano e depois de 300 mil mortes, Jair
Bolsonaro cria comitê de combate à Covid-19
O presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou os líderes dos três poderes para uma reunião no Palácio da Alvorada, afim de discutir a atual
situação da Covid-19. No encontro ficou definido a criação de um comitê de coordenação nacional para o enfrentamento da doença no Brasil. p3
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Sorteio dos apartamentos em
Aparecida de Goiânia será ao vivo
O Governo de Goiás, por meio da Agehab, realiza amanhã, às 10h, o sorteio de
83 apartamentos do Residencial Agenor Modesto. O sorteio, com transmissão
ao vivo, será feito na Sala de Situação do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. p3
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Prefeitura anuncia reforma de quase
R$ 1 milhão no zoológico de Goiânia

Reprodução

A

prefeitura de Goiânia anunciou hoje,
quarta-feira (24), que
o Zoológico de Goiânia passará por uma reforma com
investimento no valor de R$
950 mil. A obra deve durar
em torno de três meses e
contará com readequação
do piso e rampas, adequação e reforma no recinto dos
grandes felinos e macacos e
criação de praças recreativas
na entrada do zoológico.
O presidente da Agência
Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery

Júnior, afirmou que a verba
que vai proporcionar a reforma é originária de uma
emenda do Ministério do
Turismo e que estaria ‘parada’ em Goiânia há cerca
de 10 anos. Segundo ele,
caso não fosse aplicado
este ano, o dinheiro voltaria
para o governo federal.
“Essa era uma emenda
que já estava em Goiânia
desde 2011, e estava sendo
perdida. A emenda tem 10
anos de validade. Em agosto
de 2021, ela estaria voltando
para o Ministério do Turismo

porque não conseguiram
destravar o objeto da emenda”, disse o presidente.
Ainda conforme Valdery,
o projeto da reforma já foi
feito e aprovado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que esteve no zoológico no dia 21 do mês passado
para uma visita técnica e
determinação da reforma.
As obras devem começar
no período de dois meses e
terão a duração de três. “O
projeto já foi aprovado. Neste momento, estamos dando
entrada na licença ambien-

tal para licitar. Em 60 dias,
no máximo, já está sendo
licitada a execução da obra”,
informou o titular da Agetul
Reparos e implementações
Entre os pontos que estão incluídos na reforma a
ser feita no zoológico estão
a readequação do piso e
acesso do estacionamento à bilheteria (piso tátil);
piso tátil da bilheteria até
a placa de mapa tátil; reforma do recinto dos grandes
felinos (ampliação dos tanques e troca de todos os vi-

dros “triplos e laminados”) e
adequação dos Recintos dos
Macacos (pé direito de 2m
passará para 5m).
Além disso, a prefeitura
deve colocar praças recreativas na entrada do parque, em frente ao lago dos
macacos, com construção
de pergolados e ampliação
da extensa área verde que
cerca o lago. Uma reforma
dos banheiros de visitantes, com adequações para
pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida também está prevista.

Covid-19: Saiba como agendar sua vacina em Goiânia
Vacinação em Goiânia
poderá ser agendada. Pessoas com mais de 18 anos
pode se cadastrar para
tomar a vacina contra a
Covid-19. Assim que chegar o momento, que inclui
a faixa etária, a pessoa
receberá confirmação via
e-mail informando data,
horário e local. Para quem
tem mais 68 anos, a partir
de hoje (24) já é possível
fazer o agendamento.
Para realizar o agendamento é preciso ter o
login e senha do aplicativo “Prefeitura 24 horas”
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e preencher o pré cadastro clicando no ícone
“Agendamento
Vacina
Covid-19”. Quem estiver
contemplado no cronograma, já aparecerá a tela
de agendamento. Tudo
seguirá conforme o cronograma do Ministério da
Saúde e pela Secretaria
Municipal de Saúde de
Goiânia. No agendamento será possível escolher
data, hora e local para tomar a vacina. Depois disso, o usuário receberá o
e-mail de confirmação.
De acordo com o Secre-

tário de Saúde, Durval Pedroso, a partir de amanhã
teremos um total de 25
postos de vacinação. Será
inclusa mais 13 salas e dois
drives-thru, um no Estádio
Serra Dourada e o outro no
Shopping Eldorado.
Para quem não tiver
condições de acessar o
aplicativo, pode se dirigir espontaneamente aos
postos de vacinação, de
acordo com o cronograma.
A tentativa do aplicativo é,
além de oferecer mais uma
forma, facilitar o acesso da
população aos serviços.

DIÁRIO DO ESTADO

Quase 60
mil pessoas fizeram
pré-cadastro para
vacinação
em Goiânia
Mais de 57 mil pessoas
já realizaram o pré-cadastro
e outras 11 mil estão com a
vacinação contra covid-19
agendada por meio do
aplicativo Prefeitura 24 horas, lançado na terça-feira
(23/3). O serviço digital foi
desenvolvido pela Prefeitura de Goiânia, por meio das
secretarias municipais de
Saúde (SMS) e Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec).
O titular da Sictec, Célio Campos, informa que
nas primeiras horas após a
disponibilização do serviço
o aplicativo recebeu mais
de 11 mil pré-cadastros e
3 mil agendamentos. O
grande volume simultâneo
gerou instabilidade no sistema, mas o problema já
foi resolvido. “Tanto que
só nesta quarta-feira já
recebemos mais de 46 mil
pré-cadastros e mais de 8
mil agendamentos sem
instabilidade no aplicativo”, destaca o secretário.
Célio Campos antecipa que até a próxima
semana será possível realizar a troca do e-mail
cadastrado no aplicativo
para realização de login,
sem necessidade de se
dirigir a uma unidade do
Atende Fácil. “Recebemos
relatos de usuários com
dificuldade em realizar o
pré-cadastro por falta de
acesso ao e-mail por ele
já cadastrado na base de
dados da Prefeitura. Então, disponibilizaremos a
possibilidade da troca de
e-mail para recebimento
da nova senha”, explica.
Para realizar o agendamento, é necessário
ter login e senha de acesso ao aplicativo Prefeitura 24 horas e preencher
o pré-cadastro clicando
no ícone “Agendamento
Vacina Covid-19”. Caso o
cidadão se enquadre nos
critérios de vacinação
estabelecidos pelo Plano
Nacional de Imunização
e esteja contemplado no
cronograma, será disponibilizada a tela de agendamento.
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1 ano após e depois 300 mil mortes,
Bolsonaro cria comitê de combate à Covid-19

N

Reprodução

esta quarta-feira,
dia 24, o presidente
da República, Jair
Bolsonaro, convocou os líderes dos três poderes para
uma reunião no Palácio da
Alvorada, afim de discutir a
atual situação da Covid-19
no país. No encontro ficou
definido a criação de um comitê de coordenação nacional para o enfrentamento
da doença no Brasil.
No mesmo dia, o Brasil
ultrapassou pela primeira vez a marca de 300 mil
mortos desde o começo da
pandemia, em dezembro de
2019. Há um ano e três meses atrás, o vírus, ainda retino na China, não havia chegado ao Brasil, sendo que o
país só registrou o primeiro
caso no final de fevereiro
de 2020, de um homem
recém chegado de viagem

à Itália. Segundo Bolsonaro, a reunião foi “bastante
proveitosa” e a “harmonia e
solidariedade” permaneceram entre os participantes,
visando reduzir os efeitos
da crise de saúde. O chefe
do executivo nacional explicou que o foco é imunizar o
maior número de pessoas,
e o mais rápido possível: “A
vida em primeiro lugar. A intenção é, cada vez mais, nos
dedicarmos à vacinação em
massa no Brasil.”
Na reunião, o presidente
da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP) informou
que deve ser votado, ainda
nesta semana no Congresso Nacional, o projeto que
prevê a ampliação de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva e de enfermarias
por meio de parceria com a
iniciativa privada.

Sorteio dos apartamentos em Aparecida de Goiânia será ao vivo
O Governo de Goiás, por
meio da Agência Goiana de
Habitação (Agehab), realiza
na sexta-feira (26/03), às 10h,
o sorteio de 83 apartamentos
do Residencial Agenor Modesto, em Aparecida de Goiânia. O sorteio, com transmissão ao vivo, será feito na Sala
de Situação do Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, com as presenças do governador Ronaldo Caiado e do presidente da
Agehab, Lucas Fernandes.
A lista dos 6.647 inscritos aptos a participar foi
publicada na tarde desta
terça-feira (23/03), no site
da agência: www.agehab.
go.gov.br. Essa será mais

uma das ações do Estado na
área habitacional. Ao longo
dos últimos dois anos, o Governo de Goiás já entregou
4.415 moradias, distribuídas
em 13 municípios. Outras
7,5 mil estão em construção.
O presidente da Agehab,
Lucas Fernandes, destaca
que o sorteio dos 83 apartamentos será eletrônico, com
software desenvolvido pela
própria agência, com garantia
de total segurança e transparência, condições sempre exigidas pelo governador Ronaldo Caiado. “Seguimos à risca
o princípio da transparência
pública da gestão do governador, da elaboração e divul-

gação do edital à realização
do sorteio, que é 100% auditável”, frisa Lucas Fernandes.
Órgãos de controle externo
também foram convidados
para acompanhar o sorteio.
O processo seletivo para a
cota de 40% do Governo de
Goiás dos 208 apartamentos
do Residencial Agenor Modesto, correspondentes a 83
unidades, foi aberto pelo governador Ronaldo Caiado no
dia 1º de março. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia,
também parceira do empreendimento com a doação do
terreno, ficou com a cota de
60% dos apartamentos, equivalente a 125 unidades, para

sorteio, que foi realizado na
manhã de hoje.
Um total de 9.008 pessoas se inscreveram no site da
Agehab para concorrer às
moradias. Estão habilitados
ao sorteio 6.647 candidatos.
Dos 2.361 candidatos com
inscrições indeferidas, apenas nove entraram com recursos, destes, sete recursos
foram acatados com habilitação das inscrições.
Entre os motivos para indeferimento das inscrições
constam, de acordo com o
coordenador de Cadastro da
Agehab, Luís Carlos Souza
Araújo, renda superior a R$
1.800, família já beneficiada

com moradia e com menos
de cinco anos de residência
em Aparecida de Goiânia. Os
candidatos inabilitados tiveram
prazo de três dias para recorrer.
O sorteio da Agehab está
distribuído por grupo, obedecendo as cotas legais para
grupos especiais, de 5% para
idosos, e 5% para pessoas com
deficiência (PcD). Famílias que
possuem integrantes com microcefalia, de acordo com portaria federal, não participam do
sorteio, sendo contempladas
com a moradia desde que atendam todos os critérios do Edital
Público do Processo Seletivo.
Também serão sorteadas
50% a mais para formação do

cadastro de reserva para as
moradias, um total de 40 pessoas, que poderão ser chamadas em caso de desistência ou
não comprovação documental das informações prestadas
no ato da inscrição por pessoas sorteadas, obedecendo-se
o percentual por grupo.
A partir do dia 30 de março, a Agehab começará a
convocar os contemplados
para apresentar a documentação comprobatória das
informações declaradas no
ato da inscrição. Quem não
comprovar será desclassificado e, então, será chamado
o próximo da lista do cadastro de reserva sorteado.
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Anvisa autoriza teste do soro hiperimune
do Instituto Butantan em seres humanos
A
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa) concedeu a
anuência para pesquisa clínica com o soro hiperimune
anti-Sars-CoV-2, desenvolvido pelo Instituto Butantan,
contra a covid-19. Com isso,
o instituto tem autorização
para fazer o teste do soro
em humanos. Até o momento, o soro foi testado
somente em animais.
O teste em humanos é uma
etapa chave para que o Instituto possa avançar no desenvolvimento do medicamento
e, posteriormente, solicitar
seu registro junto à Anvisa,
condição necessária para que
ele seja usado no mercado.
A autorização foi condicionada a um Termo de
Compromisso que prevê
a entrega de informações
complementares. Para o início do estudo, o Butantan
ainda deverá apresentar tais
informações, que, segundo a
Anvisa, não foram integralmente disponibilizadas.
No início de março o Ins-

Divulgação

tituto entregou à Anvisa um
dossiê com dados sobre o desenvolvimento da substância.
A agência fez considerações
sobre o primeiro pedido.
Em seguida, no dia 10
de março, o Instituto en-

viou dados sobre o ensaio
clínico. Em 19 de março foi
realizada uma reunião sobre o protocolo clínico. No
encontro, técnicos da Anvisa fizeram uma solicitação
adicional de informações.

Volkswagen e Mercedes-Benz paralisam
produção em todas as unidades no Brasil

Divulgação

A Volkswagen suspendeu
a partir de hoje (24) as atividades relacionadas à produção de todas as unidades nos
estados de São Paulo e Paraná, por causa do agravamento
da pandemia da covid-19. A
suspensão se manterá por 12
dias corridos, até 4 de abril.
As atividades de produção das fábricas da Volkswagen ocorrem em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté
(SP), São Carlos (SP) e São José
dos Pinhais (PR). Os empregados da área administrativa
estarão em trabalho remoto.
Segundo a empresa, a medida
foi tomada em conjunto com
os sindicatos locais.
“Com o agravamento do
número de casos da pandemia e o aumento da taxa
de ocupação dos leitos de
UTI nos estados brasileiros,
a empresa adota esta medida a fim de preservar a
saúde de seus empregados
e familiares. Nas fábricas,
só serão mantidas atividades essenciais”, informou a
Volkswagen em nota.
Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz do Brasil informou que também
interromperá as atividades
produtivas de suas fábricas
de veículos comerciais de

São Bernardo do Campo (SP)
e Juiz de Fora (MG), a partir do dia 26 de março, com
retorno previsto para 5 de
abril. O motivo é também o
agravamento da pandemia.
“O nosso intuito, alinhado com o Sindicato dos Metalúrgicos, é contribuir com
a redução de circulação de
pessoas neste momento crítico no país, administrar a
dificuldade de abastecimento de peças e componentes
na cadeia de suprimentos,
além de atender a antecipação de feriados por parte

das autoridades municipais”, disse a empresa.
A partir de 5 de abril, a
Mercedes informou que
dará continuidade às medidas restritivas para proteção dos profissionais, além
de conceder férias coletivas
para grupos alternados de
funcionários. Com isso, haverá um grupo de produção
menor mantendo os protocolos de distanciamento.
Segundo a montadora, os
funcionários administrativos
continuarão trabalhando em
regime de home office.

Ontem o Instituto Butantan
repassou respostas sobre as
questões feitas na reunião.
“O objetivo da avaliação
de uma proposta de pesquisa clínica é verificar se o
estudo é suficiente para pro-

duzir dados confiáveis sobre
a segurança e a eficácia do
medicamento. Isso envolve
a avaliação do desenho estatístico da pesquisa, perfil de
voluntários, definição de doses que serão testadas, entre

outros aspectos”, explicou a
Anvisa, em nota.
O soro foi produzido a
partir da inoculação do vírus
inativo em cavalos. O corpo
dos animais reage ao microrganismo e produz anticorpos
para combater a infecção.
Depois, o sangue dos equinos é coletado e esses anticorpos isolados para que
possam ser usados contra
a doença. O Butantan já é
referência na produção de
soros, como os antiofídicos,
que neutralizam os efeitos
de venenos de cobras, e o
antirrábico, contra a raiva.
De acordo com o instituto, o soro tem potencial para
evitar o agravamento dos
sintomas e curar os pacientes infectados pela covid-19.
Ao contrário da vacina, que
busca prevenir a infecção, o
soro atua no tratamento da
doença. No começo do mês,
o Butantan já havia divulgado que o soro demonstrou
em testes pré-clínicos que é
seguro e efetivo em dois tipos de estudos animais.

Carrefour Brasil chega em acordo e
adquire Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões

Divulgação

O Carrefour Brasil informou ao mercado nesta quarta-feira (24) que
chegou a um acordo para
adquirir o Grupo BIG (ex-Walmart Brasil) por R$
7,5 bilhões. A operação
será estruturada em duas
etapas: o pagamento,
em dinheiro, de R$ 5,25
bilhões aos atuais controladores da empresa, o
fundo de private equity
Advent International e
Walmart, e a incorporação
dos 30% remanescentes
do capital social pela subsidiária do grupo francês.
A transação, que o Carrefour Brasil espera ser
aprovada pelo Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em
2022, tem o potencial de
gerar sinergias de R$ 1,7 bilhão ao Ebitda (lucros antes
de juros, impostos, depreciação e amortização) da
companhia após três anos
da conclusão da operação.
“A aquisição do Grupo
BIG expandirá a presença
do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do País, e que
oferecem forte potencial
de crescimento. A rede
de lojas do Grupo BIG,
portanto, apresenta forte
complementaridade geográfica”, diz a companhia,

em comunicado enviado
à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
O Grupo BIG detém
ativo imobiliário de 181
lojas (47% do total) e 38
propriedades adicionais,
totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões
de valor imobiliário, de
acordo com uma análise
independente. O Carrefour Brasil planeja converter as unidades Maxxi em Atacadão e parte
das lojas BIG e BIG Bompreço para Atacadão ou
Sam’s Club. As demais
lojas serão convertidas
para a bandeira de hipermercado Carrefour.

Goiás, Tocantins e DF, 25 de Março de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2647
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
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
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
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AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
gem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 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 disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
bem como televendas
e em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Após promessa na campanha, crianças
continuam presas no governo Biden
O

governo do presidente americano Joe Biden disse que criará
instalações adicionais para
imigrantes depois da divulgação de imagens de um centro
de detenção no Texas com
crianças amontoadas em salas improvisadas e lotadas.
As fotos revelaram o clima
por trás dos muros de um
centro que abriga mil imigrantes no Texas. O lugar é
parte de uma rede de abrigos
administrada pelo governo
na cidade de Donna, na fronteira dos EUA com o México.
As fotos são as primeiras
a mostrar as condições dentro de tais instalações desde
que Biden assumiu o cargo.
Críticos culpam Biden
pelo aumento da migração
ilegal para os EUA. Desde
que assumiu o cargo, em
janeiro, o novo presidente
removeu algumas das restrições para quem entra nos
EUA, introduzidas por seu
antecessor, Donald Trump.
A gestão Biden reverteu
a política de rejeitar crianças
desacompanhadas na fronteira, optando por colocá-las
em famílias que aceitarem
recebê-las nos EUA.

Divulgação

A secretária de Imprensa
da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo dos EUA está
trabalhando para fornecer
mais acomodações para quem
chegar “nos próximos dias e
semanas”. “Lugares onde as
crianças possam ter acesso a
cuidados de saúde, a recursos
educacionais até mesmo recursos legais”, disse ela.

As fotos, que teriam sido
tiradas no fim de semana,
também levantaram preocupações sobre uma possível
falta de distanciamento social
durante a pandemia do coronavírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) dos EUA recomendam
que as pessoas permaneçam
a 2 metros de distância umas

das outras para ajudar a prevenir a propagação de infecções pelo coronavírus.
Cuellar disse que os alojados no centro foram divididos entre oito “salas” de
plástico superlotadas. Os
ativistas também dizem que
as pessoas alojadas no local
não têm acesso adequado a
sabão ou comida.

“Essas fotos mostram o
que já dissemos há muito
tempo, que essas instalações de fronteira não são lugares feitos para crianças”,
disse Psaki. “Eles não são
lugares onde queremos que
as crianças fiquem por um
longo período de tempo.”
Ela disse que a alternativa
era mandar as crianças de

volta “nesta jornada traiçoeira essa não é, em nossa opinião, a escolha certa a fazer”.
Os jornalistas não foram autorizados a entrar nos centros
de detenção desde que Biden
assumiu o cargo, embora a
Casa Branca tenha afirmado
que eles poderiam fazê-lo.
Advogados que representam as crianças e legisladores
que visitaram as instalações
as descrevem como superlotadas. O número de menores
desacompanhados na fronteira aumentou intensamente nos últimos meses.
O governo dos EUA disse
que deseja trabalhar com o
México e a Guatemala para
resolver as causas do problema, que incluem a pobreza e
a violência generalizadas na
América Central.
A secretária de Imprensa da
Casa Branca disse que há uma
preocupação com o número
crescente de crianças desacompanhadas que chegam às
travessias e que seu bem-estar
é uma prioridade. “Crianças
que se apresentam em nossa
fronteira que estão fugindo da
violência, que estão fugindo da
perseguição, que estão fugindo de situações terríveis.
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Série Falcão e o Soldado Invernal:
a maior estreia da história da Disney+

A

série original da Marvel, Falcão e o Soldado
Invernal quebrou mais
um recorde. Antes mesmo de
sua estreia, teve o seu trailer
como o mais visto de uma
série para plataforma de streaming, e agora, teve a estreia
de série mais assistida de todos os tempos no Disney+. A
produção ocupou o primeiro
lugar ultrapassando a 2ª temporada de The Mandalorian
e WandaVision como as estreias originais mais assistidas
em séries do Disney+.
O episódio Nova Ordem
Mundial, com roteiro do
criador da série Malcolm
Spellman e dirigido por Kari
Skogland, foi lançado na
sexta-feira, 19 de março e
durante o fim de semana
de estreia – até domingo,
22 de março – foi o título mais assistido no geral,
durante os mesmos três
dias em uma base global,
incluindo mercados internacionais do Disney+.
Falcão e o Soldado Invernal é estrelado por Sebastian Stan como Bucky
Barnes, também conhecido
como Soldado Invernal, e

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Primeira vitória de
Ayrton Senna no GP do
Brasil completa 30 anos
Anthony Mackie como Sam
Wilson, também conhecido como Falcão. A história
segue os dois personagens
enquanto eles se adaptam
à vida após Blip, apenas
alguns meses depois dos
eventos de Vingadores: Ultimato, quando eles precisam
se uniar para enfrentar uma
nova ameaça e continuar o
legado deixado pelo Capitão
América (Chris Evans).
No elenco, ainda temos
os nomes de Emily VanCamp
como Sharon Carter, Daniel

Brühl como Barão Zemo e
Wyatt Russell como John
Walker – filho de Kurt Russel, que não sabia qual papel
iria interpretar na série. É a
segunda incursão da Marvel
no Disney+ depois do sucesso de WandaVision, como a
produção que deu o pontapé
inicial na Fase 4, que acabou
se tornando o programa mais
assistido em todo o mundo.
“Espero que as pessoas
tirem da série que não bagunçamos a marca Marvel.
Isso poderia ter dado muito

errado e poderíamos ter sido
a primeira produção ruim da
Marvel, e não somos”, disse
Anthony Mackie durante um
evento de lançamento virtual
organizado pela Marvel na última quinta-feira. “Nós continuamos!”. Ele é um veterano
no Universo Cinematográfico Marvel, que fez sua primeira aparição em 2014 com
Capitão América 2 - O Soldado Invernal, e agora é um
protagonista, com um papel
representativo fundamental
para o futuro da Marvel.

Uma das vitórias mais
marcantes da carreira do
tricampeão mundial Ayrton Senna (1960-1994)
completa 30 anos nesta quarta-feira. Mesmo
quem não acompanhava
a Fórmula 1 ou sequer era
nascido em 24 de março
de 1991 sabe do roteiro
dramático que envolveu
o GP do Brasil no autódromo de Interlagos, em
São Paulo, naquele ano.
Com chuva, apenas com a
sexta marcha funcionando no carro e com imenso esforço físico, o piloto
conseguiu a então inédita

vitória dentro de casa.
A corrida se tornou emblemática para os torcedores porque Senna viveu
uma enorme dificuldade.
Após largar na pole position e liderar o GP inteiro,
nas voltas finais o piloto
enfrentou um problema.
Aos poucos as marchas
não entravam e restou a
ele guiar o circuito inteiro
apenas com a sexta marcha. A dificuldade maior
era nas curvas de baixa
velocidade. Era preciso
um esforço para manter o
motor em funcionamento
e o carro na pista.

