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Governador Ronaldo Caiado defende ações
sociais em todos os municípios do estado
O desemprego recuou na primeira semana de setembro, mas o Brasil ainda tem 13 milhões de pessoas sem trabalho, segundo a Pnad Covid, divulgada nesta sexta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa de desocupação ficou em 13,7%. p2
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Goiânia deve retomar atividades
na segunda, diz prefeito Rogério Cruz
O prefeito Rogério Cruz disse que Goiânia deve retomar as atividades econômicas na próxima segunda-feira (29/3). Um novo decreto será publicado
hoje determinando as novas regras para o funcionamento do comércio. p2
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Goiânia deve retomar atividades na
segunda-feira, diz prefeito Rogério Cruz

E

m entrevista coletiva
na manhã desta quinta-feira (25/3), o prefeito Rogério Cruz disse que
Goiânia deve retomar as atividades econômicas na próxima segunda-feira (29/3).
Um novo decreto será
publicado hoj determinando as novas regras para o
funcionamento do comércio. “Tivemos em Goiânia
decretos de sete dias, depois mais sete dias e o último de 14 dias, válido até
domingo. Então, a partir de
segunda-feira, o decreto
de Goiânia é para abertura
com restrições.”, afirmou
em entrevista.
O prefeito se reunirá na
tarde de hoje com representantes do setor econômico
para discutir as determinações do documento. “Baseamos nossos decretos, reconhecendo o que é essencial
e o que não é essencial, dentro da Constituição Federal.
O texto já mostra o que é
essencial e o que não for fazemos análise.”, disse.
O atual decreto determina o fechamento de atividades não essenciais como
medida obrigatória de enfrentamento de emergência
de saúde pública decorrente
da pandemia da Covid-19,
provocada pelo SARS-CoV-2
e suas variantes.
Renda Família
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O prefeito Rogério Cruz
ainda anunciou a ampliação do prazo para inscrição
no programa Renda Família, primeiro programa de
transferência de renda da
história da Prefeitura de
Goiânia, até o dia 30 de
abril. Outra novidade é a inclusão de 15 escolas, localizadas em diferentes regiões
da capital, para atendimento aos cidadãos que têm

dúvidas ou não conseguem
realizar a solicitação em decorrência de divergências
cadastrais. Por determinação do prefeito, esses locais
funcionarão como unidades
temporárias da Atende Fácil entre os dias 05 e 30 de
abril, das 8 às 18 horas, de
segunda a sexta-feira.
Além das unidades que
ofertam atendimento presencial, a solicitação de participa-

ção no Renda Família pode ser
realizada pelo site da Prefeitura de Goiânia. Ao realizar o
cadastro, é necessário preencher em um formulário os números da inscrição cadastral
do imóvel, disponível no boleto do IPTU; e do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) dos residentes; além de informações
pessoais do solicitante do benefício. Se o imóvel for alugado ou cedido, é preciso anexar

o contrato de locação, uma
declaração do proprietário e/
ou contas de água, energia,
telefone ou internet que atestem o vínculo dos residentes
com o imóvel de terceiros. Os
solicitantes também precisam
concordar com o Termo de
Aceite. A mesma documentação deve ser apresentada nos
atendimentos presenciais,
tanto nas unidades Atende
Fácil quanto nas escolas.

Estudo aponta que Auxílio Emergencial foi única renda para 180 mil goianos
Um levantamento realizado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos
(IMB), vinculado à Secretaria-Geral da Governadoria
(SGG), indica que o Auxílio
Emergencial do Governo
Federal foi a única fonte de
renda de 181.306 pessoas
residentes em Goiás em
novembro do ano passado.
Para a elaboração do
estudo “População Vulnerável com o fim do Auxílio
Emergencial em Goiás”, o
IMB analisou dados referentes aos meses de maio
a novembro do ano passa-

do. Do total de domicílios
goianos, 39,9% receberam
o benefício em maio e
43,1%, em novembro.
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A análise traz um recorte regional para a Região
Metropolitana de Goiânia.
Em novembro, 28% dos

domicílios com renda exclusivamente proveniente
do AE se encontravam na
Grande Goiânia, sendo 18%
apenas na capital.
O IMB demonstra que,
mesmo com a liberação da
maior parte das atividades
econômicas no fim do ano
passado, o que oportuniza
a aferição de outros rendimentos, a diminuição do
valor do AE nos últimos
meses de sua concessão
teve grande impacto na
sustentabilidade de milhares de domicílios goianos.
Por isso, o auxílio se torna
ainda mais importante em

períodos de restrição das
atividades econômicas e
sociais, como o que Goiás e
vários outros Estados estão
enfrentando por causa do
agravamento da pandemia.
Mesmo com a grande
abrangência do AE, no País
e em Goiás, a análise do
IMB detectou que, em maio
do ano passado, 144.224
pessoas estavam sem qualquer rendimento no Estado,
número que baixou para
28.172 pessoas no mês de
novembro. Com relação
aos domicílios, os números
passaram de 60.371 para
13.142 no mesmo período.
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Prefeitura
de Goiânia
faz testagem de
antígeno
nesta sexta
A Prefeitura de Goiânia realiza nessa sexta
feira (26) das 8h as 15h,
testagem de antígeno da
Covid-19. A ação acontece na modalidade pedestre em seis escolas na
capital. Assim como nas
últimas duas semanas,
o acesso ao exame exige
agendamento pelo site
da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS). O link estará disponível logo mais,
ao meio dia de hoje (25).
O intuito da testagem é
identificar assintomáticos
para conseguir frear a propagação do vírus, sobretudo neste momento em que
as taxa de ocupação de
leitos está sobrecarregada.
A testagem será realizada somente nessa sexta feira (26) e por conta
disso, fica suspensa a
vacinação nessas escolas
amanhã, seguindo normalmente nas demais.
Desde o início da testagem ampliada da população no dia 5/8/20
até a última sexta-feira
(19/3/21), foram realizados 137.609 testes
de antígeno, sendo que
16.332 tiveram resultado
positivo para a Covid-19,
11,9% do total.
Como agendar?
Os interessados em
realizar o exame, devem
acessar este link ou banner localizado no canto
inferior do site da SMS.
O agendamento já está
disponível. É necessário
informar CPF e endereço
de e-mail, em seguida escolher a escola e o horário
ao qual deseja o atendimento. O procedimento
é feito por meio da coleta
do material no nariz, por
meio de “swab”, uma espécie de haste flexível. O
resultado fica pronto em
cerca de 20 minutos.
Quem apresentar sintomas, por sua vez, deve
procurar uma das 42
unidades de saúde aptas
para realizar o teste RT-PCR, que detecta o vírus
em pessoas sintomáticas.
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Governador Ronaldo Caiado defende ações
sociais em todos os municípios de Goiás

O

governador Ronaldo Caiado destacou que um dos
esforços da atual gestão é
fazer com que as ações sociais estejam em todos os
municípios. “Nosso governo
tem o objetivo de fazer com
que a mão do Estado esteja
presente nas regiões mais
carentes e mais humildes de
Goiás”, disse.
Caiado empossou hoje
Wellington Matos de Lima
como novo secretário de Desenvolvimento Social de Goiás. A solenidade foi realizada
no Salão Gercina Borges, no
Palácio das Esmeraldas, em
Goiânia. “O governante não
pode ter a sua visão administrativa voltada apenas para
tentar sensibilizar regiões que
têm o voto em detrimento das
que não tem”, defendeu o governador durante a cerimônia.
Ao novo titular da Secretaria de Desenvolvimento
Social de Goiás (Seds Goiás),
que substitui a ex-senadora
Lúcia Vânia, o governador
ressaltou que a pasta deve
convergir com as demais
áreas do governo. “A Secretaria de Desenvolvimento
Social tem o objetivo maior
de melhorar a vida e dar dig-
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nidade às pessoas”, afirmou.
Caiado se referiu ao secretário empossado como “servidor honrado, sério e com
espírito público”. “Cabe a ele
a continuidade do trabalho
da senadora Lúcia Vânia”,
pontuou. “Sei da sua capacidade de trabalho e da sua
determinação”, acrescentou.
Em uma mensagem à ex-senadora Lúcia Vânia, que
deixa o cargo por motivos pes-

soais, Caiado agradeceu pelo
tempo e trabalho doados na
Seds. “Sua história, biografia,
independência moral e intelectual fazem com que o povo
goiano reconheça e saiba o
quanto você nos ajudou nesse
momento”, destacou.
Wellington é economista e
servidor efetivo do Governo
de Goiás. Na administração
estadual, o novo secretário
acumula um longo histórico.

Dentre os cargos que ocupou
estão o de gestor de Planejamento e Orçamento da
Secretaria de Planejamento
(Segplan) e de superintendente na Indústria Química
do Estado de Goiás (Iquego)
e na Secretaria de Indústria e
Comércio (SIC).
O novo secretário era diretor administrativo e financeiro
da Organização das Voluntárias de Goiás. Em seu discurso

de posse, ele defendeu que
um dos desafios na liderança
da pasta será “contribuir em
um projeto de construção de
uma sociedade mais justa,
humana, inclusiva e solidária”.
Segundo avalia, “as ações do
Governo não estão apenas no
atendimento das prioridades
de urgências, mas na transformação social permanente”.
Entre as frentes de trabalho, o novo secretário desta-

cou as políticas voltadas às
mulheres, às pessoas com
deficiência, crianças, adolescentes, jovens e idosos, bem
como a promoção da igualdade racial, da defesa da diversidade e da cidadania. “Precisamos desenvolver ações e
aplicar recursos públicos na
área social. Investir em nossa gente, garantir vida digna
com qualidade e oportunidade para todos”, defendeu.
Lúcia Vânia disse acreditar na capacidade do novo
titular da Seds para dar
continuidade a um trabalho
social eficiente. “Nosso tempo precisa ser o tempo da
urgência daqueles que mais
precisam”, argumentou.
A ex-senadora, ao agradecer o governador Ronaldo
Caiado pela confiança em fazer parte do governo, destacou
a liderança política que o líder
do Executivo goiano exerce
no combate à Covid-19. “A
população clama por uma liderança nacional. Não tenho
dúvidas de que o senhor está
assumindo essa liderança”,
afirmou. “Sua atuação preventiva, determinada, corajosa,
sem medo de contrariar A, B
ou C tem feito de Goiás o centro das decisões”, acrescentou.

Governo de Goiás inicia nova entrega de kits de alimentação para estudantes
Por meio da Secretaria de
Estado da Educação (Seduc),
o Governo de Goiás iniciou,
nesta quinta-feira (25/3), a
segunda entrega de kits de
alimentação do ano letivo de
2021, dessa vez referente ao
mês de março. Todos os estudantes da rede pública estadual de ensino vão receber

os kits, que serão distribuídos
pelas unidades escolares.
Com a suspensão das aulas
presenciais devido a Covid-19,
a merenda escolar foi substituída pela entrega de alimentos
aos alunos. Os kits são compostos por 2kg de arroz (tipo
1), 1 kg de feijão (tipo 1), 1 molho de tomate de 340 g, 1 kg

de macarrão e 3 kg de frutas,
verduras e legumes variados.
Todos os itens dos kits de
alimentação são adquiridos
pelas escolas, de forma descentralizada, por meio de licitação ou chamada pública. Os
recursos usados para a compra foram destinados pelo
Governo de Goiás, por meio

do Fundo Protege, e somam
aproximadamente R$ 15 milhões somente neste mês.
De acordo com a gerente
de Orientação e Articulação
das Coordenações Regionais
e Alimentação Escolar da Seduc, Terezilda Luiz da Silva,
algumas unidades já iniciaram
as entregas no dia 23 de mar-

ço. Esse adiantamento teve
objetivo de atender a uma demanda dos fornecedores locais e evitar atrasos ou perca
de qualidade dos produtos.
Para evitar aglomeração,
os pais ou responsáveis dos
estudantes deverão retirar
os alimentos na escola por
meio de agendamento ou

dentro de um período estabelecido pela unidade para
cada turma. Os pais também
devem assinar um termo de
recebimento, atestando que
retiraram o kit para benefício do estudante. O uso de
máscara e de álcool em gel
durante o recebimento dos
alimentos é obrigatório.
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Indústria pede fortalecimento do Mercosul
no 30º aniversário do bloco economico

N

o 30º aniversário do
Mercosul, a indústria
brasileira e dos demais países do grupo reivindicam o fortalecimento do bloco. Para atingir esse objetivo
é necessário o reforço da integração interna, a ampliação
de acordos comerciais com
países estratégicos, a melhoria da competitividade e a estabilidade econômica.
As reivindicações constam de declaração conjunta
do Conselho Industrial do
Mercosul, formado pelas entidades industriais de quatro
países do bloco. Compõem
o conselho a Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
a União Industrial Argentina
(UIA), a União Industrial Paraguaia (UIP) e a Câmara de
Indústrias do Uruguai (CIU).
A declaração lista quatro
pontos principais para o fortalecimento do Mercosul.
O primeiro é a estabilidade
econômica na região para a
retomada do crescimento. A
segunda reivindicação consiste na ratificação dos acordos
comerciais com a União Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA)
– formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça

Divulgação

– e a busca de novos acordos.
O documento também
pede a aceleração de acordos
de integração interna parados
nos Congressos dos países do
Mercosul, como os de liberalização de compras públicas
e de facilitação do comércio
entre os membros do bloco.
Segundo a declaração conjunta, essa medida fortalecerá o

livre comércio, a união aduaneira e a participação do setor
privado no Mercosul.
A quarta reivindicação
consiste na implementação
de medidas que reduzam
os custos para a indústria
e aumentem a competitividade, principalmente para
o Brasil e a Argentina, os
últimos no ranking de com-

“Vai ficar só no papel”, afirma vice-presidente Hamilton Mourão sobre lockdown nacional
Divulgação

O vice-presidente Hamilton Mourão descartou, na
manhã desta quinta-feira
(25/3), a possibilidade de
um lockdown nacional. Segundo o general, a medida
ficaria “só no papel”.
“País desigual como o
nosso, [lockdown nacional]
é impossível de ser implementado, vai ficar só no papel. Eu julgo que essas medidas restritivas têm que ficar
a cargo dos governadores e
prefeitos, que cada um sabe
como é que está a situação
na sua área”, opinou.
“O governo federal tem
que dar o apoio necessário
em termos de recurso financeiro, de medidas na área
econômica, como os que foram tomados no ano passado, no sentido de melhorar a
situação da população”, continuou Mourão.
Durante reunião convocada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com
chefes dos Três Poderes, nesta quarta-feira (24/3), para
discutir medidas efetivas no
combate à Covid-19, alguns
governadores defenderam a

petitividade da CNI. Para
as entidades industriais,
essa medida é essencial
para que os países voltem a
atrair investimentos e ampliem o comércio.
Desafios
Na avaliação das entidades industriais, o Brasil e
os demais países do Merco-

sul atravessam um período
de deterioração econômica,
de redução dos produtos industriais e de aumento das
commodities (bens primários
com cotação internacional)
na pauta de exportações. A
declaração sugere a implementação de medidas macroeconômicas “realistas” para
estabilizar economicamente a

região, descartando objetivos
que consideram “não viáveis”,
como moeda única do Mercosul ou convergência de políticas macroeconômicas.
As barreiras não tarifárias
e a demora para internalizar
compromissos como fatores
que atrasam a união aduaneira pregada pelo Mercosul. No
caso do acordo de compras
governamentais, que libera
a participação de empresas
dos quatro países em licitações públicas dentro do bloco, a CNI ressalta que o texto
continua parado no Congresso, apesar de o compromisso
ter sido assinado em 2017.
Sobre a integração com outros blocos econômicos e com
mercados estratégicos, o setor industrial também defende o fechamento de acordos
de livre comércio efetivo com
os Estados Unidos e parcerias com o México, Canadá,
Reino Unido e a América
Central. O documento pede
ainda o aprofundamento de
acordos com a América do
Sul. Segundo o Conselho Industrial do Mercosul, a escolha de novos parceiros deve
ser transparente, por meio
de consultas públicas e análises de viabilidade.

Conselho da Série A aprova limite de troca de treinadores durante campeonato
Divulgação

criação de regras nacionais
de isolamento social.
O governador de Goiás,
Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que em “situações críticas”, como a atual, somente o
distanciamento fará as contaminações e as mortes caírem.

O governador de Minas
Gerais, Romeu Zema (Novo),
tomou o mesmo caminho e
destacou que o isolamento
social foi uma das sugestões
apresentadas no encontro,
mas não houve compromisso
firmado em torno do tema.

No Conselho Técnico da
Série A, nesta quarta-feira
(24), os dirigentes dos clubes participantes do Brasileirão Assaí aprovaram um
limite na troca de treinadores durante a disputa do
Campeonato Brasileiro.
Proposta
defendida
pela CBF há três anos,
a regra foi aprovada por
maioria e valerá tanto para
clubes que queiram demitir seus treinadores quanto
para técnicos que peçam
demissão de seus times.
“É um grande avanço
do futebol brasileiro, que
fará bem tanto aos clubes
quanto aos treinadores.
Vai implicar em uma relação mais madura e profissional e permitir trabalhos
mais longos e consistentes. É o fim da dança das
cadeiras dos técnicos no
futebol brasileiro”, enfatizou Rogério Caboclo. “Significa organização administrativa e planejamento
financeiro”, completa o
presidente da CBF.

O clube começará o
Brasileirão com um técnico inscrito e, caso demita
este treinador, poderá
inscrever apenas mais
um técnico. Em caso de
segunda demissão, o profissional substituto tem
que estar trabalhando no
clube há pelo menos seis
meses. Em caso de pedido de demissão por parte
do treinador, o clube não
sofrerá limitação para inscrever um novo técnico.

O técnico, uma vez
inscrito no Brasileirão
por um clube, só poderá se demitir uma vez,
caso queira treinar outra equipe que dispute
a competição. Se pedir
demissão novamente,
ele não poderá ser inscrito por outro time. Se
for demitido pelo clube,
o técnico não sofrerá nenhum tipo de limitação
quanto à sua contratação por um novo time.

Goiás, Tocantins e DF, 26 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

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

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

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

------------------------------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
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------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 whatprestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

------------------------------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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Coreia do Norte faz novos disparos no
Mar do Japão, dizem militares sul-coreanos
A
Coreia do Norte disparou um projétil no
mar nesta quinta-feira (25) (horário local), informaram militares da Coreia
do Sul. No momento, não
foram dados mais detalhes
sobre o tipo de artefato ou
a quantos foram disparados.
O chefe de gabinete da
Coreia do Sul disse em um
comunicado que um “projétil não identificado” foi
lançado no mar do Japão,
conhecido como Mar do Leste pelos coreanos. A notícia
vem dias depois de representantes dos Estados Unidos relatarem um lançamento com míssil não balístico
de curto alcance pelo regime
de Kim Jong-un, que teria
sido o primeiro no governo
de Joe Biden na Casa Branca.
Esses novos lançamentos
parecem ser uma tentativa
de advertência após a visita do secretário de Estado
dos Estados Unidos, Antony
Blinken, e do secretário de
Defesa, Lloyd Austin, à região para analisar a aliança
e a segurança, diante do
que se considera uma ameaça da Coreia do Norte.
O regime norte-coreano
disse na semana passada

Reprodução

que vai ignorar qualquer tentativa de contato feita pelos
Estados Unidos enquanto
Washington não abandonar
o que chamou de “política
hostil”. E a irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, também
advertiu os EUA a não “espalharem cheiro de pólvora”
na Península Coreana.
O Conselho de Segurança
da ONU, por meio de suas
resoluções, proibiu a Coreia
do Norte de desenvolver
mísseis balísticos — o país
possui armamento nuclear.
Porém, sob a liderança
de Kim Jong-un, o governo
norte-coreano desenvolveu
a tecnologia e testou mísseis
capazes de atingir o território
continental dos Estados Unidos em 2017, ano em que a
relação entre os dois países
se deteriorou. A aproximação ensaiada entre EUA e
Coreia do Norte no governo
de Donald Trump em 2018
acabou se estagnando no ano
seguinte, após as duas partes
não conseguirem dar seguimento a um acordo.
No início deste ano, dias
antes da posse de Biden, o
regime norte-coreano exibiu
armas em um grande desfile
militar na capital Pyongyang.
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“Scott Pilgrim contra o Mundo”
será relançado nos cinemas
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Policia Civil faz megaoperação contra MCs famosos

U

ma das melhores
adaptações de quadrinhos fora do nicho
Marvel-DC nos cinemas, certamente, é Scott Pilgrim Contra o Mundo, que apresentou
o ator Michael Cera como o
protagonista que dá nome ao
filme, além de um elenco recheado de outros nomes conhecidos e talentosos. O longa fará, neste ano, seu décimo
aniversário de lançamento, e,
como celebração, o filme será

re-exibido nos cinemas.
A notícia foi divulgada pelo
diretor do longa de 2010,
Edgar Wright, durante uma
Watch Party promovida pela
Academia do Oscar (via Comic
Book). Através de um tuíte, o
cineasta disse: “Se você achou
que assistir Scott Pilgrim em
casa foi o máximo, espere até
que volte ao @DolbyCinema,
apenas nos cinemas!”
Apesar do anúncio, não há
certeza sobre datas possíveis

para o relançamento, uma vez
que a maioria das sessões de
cinema pelo mundo seguem
fechadas, por conta da pandemia do coronavírus. Porém, se depender do elenco
do filme, uma reunião após
dez anos continua estando
nos planos, como já disseram em entrevistas o ator
Michael Cera e a atriz Alison
Pill, que viveu a baterista
Kim, da banda Sex Bob-Omb.
Criado pelo cartunista

Bryan Lee O’Malley e publicado pela Oni Press de 2004 a
2010, Scott Pilgrim até hoje é
um sucesso entre os amantes
de HQs. No Brasil, sua história
foi publicada em três volumes,
sendo publicado pela Companhia de Letras. O filme da
série de quadrinhos contou
com vários nomes que ficaram
(ainda mais) conhecidos em
seu elenco, como Chris Evans,
Brie Larson e Mary Elizabeth
Winstead, só para citar alguns.

A Polícia Civil faz megaoperação contra MCs famosos na manhã desta quinta-feira (25) em São Paulo. As
informações são do jornalista Luiz Bacci. Ele então
afirma que há indícios que
esses MC´s seriam patrocinados com dinheiro do tráfico de drogas em São Paulo. O jornalista ainda cita
nomes envolvidos como Mc
Ryan, Mc Brinquedo, Salvador da Rima e Mc Pedrinho.
Assim, Bacci revelou que
há mandados de prisão e
busca e apreensão sendo
cumpridos neste momento.
Além disso já há 5 presos
pelo menos. De acordo com
ele, ainda não se sabe se exis-

te ordem para prender algum
dos MC’s. Portanto, outros
alvos são pessoas ligadas ao
crime. É talvez a maior operação policial contra funkeiros
no Estado. O PCC pode estar
por trás dos suspeitos, de
acordo com os agentes.
Assim, a investigação de
que os MCs são alvo é conduzida pela 44ª delegacia de
Guaianases, na zona leste
de São Paulo. Os pedidos
de busca e apreensão foram
solicitados pelo Ministério
Público de São Paulo e autorizados pela juíza Carla Santos Balestreri. Os MCs foram
encaminhados à delegacia
para prestar depoimentos e
liberados na sequência.

