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Em apenas 2 meses de 2021, Goiás supera
saldo de empregos criados no ano passado
Em apenas dois meses de 2021, Goiás superou o saldo de empregos registrado em todo ano de 2020, quando 26.258 Carteiras de Trabalho foram assinadas. De acordo com os dados divulgados pelo Caged, o Estado apresentou saldo de 17.990 novas vagas em fevereiro. p3

Ministro da
Defesa diz que
golpe de 64
serviu para
“pacificar o
país” e deve
ser celebrado p4
(62) 3010-4014

Nasa mostra imagem de dunas de
areia congeladas
em Marte p7
(62) 98219-1904

Decreto limita em
50% a capacidade
máxima de passageiros no Estado p3
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BC autoriza transferências, depósitos e
pagamentos através do WhatsApp
O Banco Central concedeu autorizações de funcionamento que permitem transações bancárias pelo WhatsApp. A empresa Facebook Pagamentos do Brasil foi aprovada como um “iniciador de pagamentos”. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Em evento, Rogério Cruz lança
programa Talentos Gyn em Goiânia

Reprodução

A

prefeitura de Goiânia
lançou nesta terça-feira (30/3) o programa Talentos Gyn, na área de
gestão estratégica de pessoas. A iniciativa foi liderada
pelo prefeito Rogério Cruz
e conduzida pelo Escritório
de Prioridades Estratégicas
(EPEG), em conjunto com a
Secretaria de Administração.
Na ocasião, foi lançado
um processo seletivo para
posições
comissionadas.
São 16 vagas disponíveis
para posições no Escritório

de Prioridades Estratégicas,
para os cargos de superintendência, coordenação e
implementação de gerência.
As inscrições, que são feitas
de forma on-line e gratuita,
já estão abertas e vão até o
dia 17 de abril. Para os interessados, basta acessar o
site da Prefeitura.
Durante o evento, o Secretário do Escritório de
Prioridades
Estratégicas,
José Frederico Lyra Netto,
destacou a importância do
processo e o porquê da ideia

ter se tornado realidade. “A
qualidade do serviço depende dos servidores, de quem
serve a população, então se
queremos o serviço bem-feito na ponta, temos que olhar
e cuidar de quem está prestando este serviço”, disse.
O prefeito Rogério Cruz
salientou a importância do
projeto para a sociedade.
“A população merece todo
melhor atendimento possível, e isso tem que ser a
marca da Prefeitura Municipal de Goiânia”, afirmou.

O Talentos Gyn é fruto de
uma parceria com o Vamos
- Transformar Lideranças no
Setor Público e no Terceiro
Setor, um grupo de atuação
que reúne a Fundação Lemann, Instituto Humanize e
Republica.org. O titular da
pasta lembra ainda que o
projeto conta com o acompanhamento e a participação da Secretaria Municipal
de Administração (Semad).
O diretor de projetos da
Fundação Lemann, Weber
Sutti, fez sua participação

on-line e destacou o entusiasmo em fazer parte desta
parceria e o impacto positivo
com a iniciativa. “Todas as evidências mostram que quando
se estrutura a gestão pública
atraindo as melhores pessoas,
construindo processos com
clareza dos resultados que
se espera de cada uma delas
e processos de desenvolvimento dessas lideranças ao
longo do tempo consegue-se
garantir a entrega de um serviço público melhor para a
população”, disse.

“Cura Covid”: homem investigado por distribuir remédios caseiros em GO
Um homem promete
curar em até 12 horas pessoas
diagnosticadas com Covid-19.
Mas por causa da promessa,
ele está sendo investigado
pela Polícia Civil de Goiás
(PCGO) e pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), pela
suspeita de criar e distribuir
substâncias desconhecidas
aos pacientes com a doença.
O suspeito, identificado
como Cláudio Cardoso, mora
no município de Palmeiras
de Goiás, a cerca de 70 km da
capital goiana e, de acordo
com ele, o tratamento é distribuído de forma gratuita.
Na segunda-feira (29/3), ele

teria se dirigido ao Hospital
Municipal da cidade, onde
entregou o kit com a medicação para um paciente.
Segundo o diretor da
unidade de saúde, Tarciso Liberte Romão Borges
Júnior, uma enfermeira
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descobriu as substâncias
e entregou o material ao
médico. De acordo com
ele, após a apreensão da
medicação, Cláudio voltou
a unidade, se identificou
como criador das fórmulas
e as exigiu de volta.

“Eu decidir recolher e
mandar para análise porque
não tem rótulo, nada que
identifique o que seja. No
fim do dia, ele foi à unidade
e brigou com as enfermeiras porque queria a medicação”, disse Borges Júnior
O suspeito informou que
a suposta cura da Covid-19
se daria após o consumo
de cápsulas de um líquido
produzido de forma caseira, mas que não tiveram
as matérias-primas reveladas pelo homem. O material, que foi encontrado
escondido na marmita de
um paciente contaminado

pela doença, foi recolhido e
guardado para análise.
Acionado, o Ministério
Público de Goiás (MPGO)
também deve atuar no caso.
Conforme o promotor de
Justiça Eduardo Prego, deve
ser solicitado às autoridades
em saúde que avaliem as
substâncias usadas para descobrir do que se trata.
“A conduta praticada
por ele pode ser de charlatanismo, estelionato e
curandeirismo. Vamos verificar se ele aferia vantagem
econômica em ministrar
esses medicamentos”, afirmou o promotor.
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Cadastrados
no programa Renda
Família
terão cursos
gratuitos
em Goiânia
O Sistema Fecomércio Sesc-Senac, em parceria com a Prefeitura de
Goiânia, está com mais
de 10 mil vagas abertas
em 10 cursos. A capacitação será destinada às
pessoas cadastradas no
Programa Renda Família
(cadastro único) e cuja
renda per capita não
ultrapasse dois salários
mínimos. Inicialmente
serão beneficiadas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza ou pobreza.
Os cursos oferecidos
são: Cuidador de Idoso,
Assistente de Recursos
Humanos, Técnicas de
Vendas, Assistente Administrativo, Recepcionista,
Estoquista, Assistente de
Logística, Operador de
Caixa, entre outros.
O prefeito Rogério
Cruz destaca a qualificação profissional como
mecanismo de transformação social. “O amparo à quem mais precisa passa também pela
formação, uma vez que
as pessoas capacitadas
têm condições de se inserirem no mercado de
trabalho formal e mudar
a vida de seus familiares. A Prefeitura de Goiânia entende isto e nós
vamos continuar trabalhando para mudar, para
melhor, a vida das pessoas”, afirma.
“Sabemos que muitas
pessoas não têm condições de investir em cursos profissionalizantes. O
Senac tem um compromisso com a sociedade
e tem por objetivo preparar essas pessoas para
que elas se tornem competitivas e interessantes
para o mercado de trabalho. O Senac fomenta
diretamente a Economia
e neste momento de
pandemia isso é fundamental para a retomada
do crescimento do País”,
diz o presidente da Fecomércio, Sesc e Senac,
Marcelo Baiocchi.
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Em 2 meses de 2021, Goiás supera saldo
de empregos criados no ano passado
E
Reprodução

m apenas dois meses
de 2021, Goiás superou o saldo de empregos registrado em todo ano
de 2020, quando 26.258
Carteiras de Trabalho foram
assinadas. De acordo com
os dados divulgados nesta
terça-feira (30/3) pelo Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged),
órgão do Ministério da Economia, o Estado apresentou
saldo de 17.990 novas vagas
em fevereiro. Somadas às
16.457 de janeiro, o resultado são 34.447 trabalhadores
contratados no território
goiano nesse período.
O resultado do segundo mês do ano coloca Goiás novamente na primeira
colocação entre os Estados
da Região Centro-Oeste,
à frente de Mato Grosso
(11.795 vagas), Mato Grosso do Sul (7.054) e Distrito
Federal (3.238). Com destaque, também, para a colocação no cenário nacional
dos empregos, em sétimo
lugar, atrás de São Paulo
(1º/128.505 vagas), Minas
Gerais (2º/51.939), Paraná

(3º/41.616), Santa Catarina (4º/33.994), Rio Grande
do Sul (5º/29.587) e Bahia
(6º/18.993). O saldo é o registro de 58.791 admissões
contra 40.801 desligamentos.
Quando é feita a avaliação dos dois primeiros meses de 2021, Goiás pula para
o sexto lugar nacional na

geração de empregos, atrás
apenas de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Nos últimos 14 meses de
registro, de janeiro de 2020 a
fevereiro de 2021, Goiás soma
60.705 vagas com Carteira de
Trabalho assinada. Nesse período, apenas em quatro meses

os números do emprego em
Goiás ficaram com saldo negativo (março, abril, maio e
dezembro de 2020).
O governador Ronaldo
Caiado destaca que ações
têm sido tomadas para assegurar emprego e renda aos
goianos, mesmo no atual
cenário onde a prioridade

é salvar vidas e combater a
pandemia.
“Promovemos
toda uma política com a Secretaria da Retomada para
alicerçar os micro e pequenos
empresários, empresários individuais, como também a
área de turismo, do lazer, da
cultura, para que fossem resgatados e você vê que Goiás

respondeu como exemplo
para o país”, afirmou.
O titular da Secretaria
de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti,
disse que os números relativos ao saldo de fevereiro
“são fantásticos” e mostram
toda a força dos empreendedores goianos e a capacidade das empresas de se
reinventarem nesse período
de pandemia para garantir
empregos e renda. “Temos,
sim, que comemorar os números do Caged. Ao mesmo
tempo em que enfrentamos
uma crise sanitária sem precedentes, atuamos em outras frentes para fortalecer
e levar apoio aos empresários”, pontuou Vitti.
Um dos setores da economia que mais sofreu com
a perda de vagas de empregos em 2020 foi o de
serviços. Mas em fevereiro
despontou como o maior
gerador de vagas, com registro de 7.204 carteiras assinadas, seguido pelos setores
de indústria (4.382), comércio (3.697), agropecuária
(1.453) e construção (1.254).

Decreto limita em 50% a capacidade máxima do transporte de passageiros no Estado
Em mais uma medida
para reduzir a transmissão
do novo coronavírus, o Governo de Goiás publicou,
nesta terça-feira (30/03), no
Diário Oficial, o Decreto nº
9.840, que limita em 50%
a capacidade máxima do
transporte de passageiros
em todo o Estado.
As empresas, bem como

os concessionários e os
permissionários do sistema de transporte coletivo, além dos operadores
do sistema de mobilidade,
devem adotar e cumprir a
medida em todo o território do Estado de Goiás.
Fica determinado que o
transporte de passageiros,
público ou privado, urbano

e rural, não pode exceder a
50% da capacidade máxima
de passageiros.
A limitação também vale
para o transporte coletivo
intermunicipal de passageiros, público ou privado,
que também não deve exceder a 50% da capacidade
máxima de passageiros.
Os trabalhadores das ati-

vidades essenciais da grande Goiânia continuam tendo prioridade de embarque
no transporte coletivo
urbano. Para comprovar
o vínculo empregatício, o
trabalhador pode apresentar o contrato de trabalho,
carteira de trabalho, crachás ou outro documento
que confirme o emprego.

O decreto entra em vigor
a partir da sua publicação e
vai valer durante o período
de 14 dias de liberação das
atividades econômicas.
Embarque prioritário
O cadastro de trabalhadores de serviços essenciais da
Grande Goiânia pode ser feito a qualquer momento pelo

site www.rmtcgoiania.com.
br/embarqueprioritario.
Nos casos de problemas, o
usuário deve entrar em contato com o fone 0800 648 2222,
número da RMTC, disponível
para esclarecer dúvidas.
Os horários para a prioridade de embarque ocorrem das 5h45 às 7h15 e das
16h45 às 18h15.
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Ministro da Defesa diz que golpe de 64 serviu
para “pacificar o país” e deve ser celebrado

E

m um dos primeiros
atos como novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto publicou nesta terça-feira (30/3),
“Ordem do Dia Alusiva ao 31
de março de 1964”, em referência à data do golpe militar no País, que completa 57
anos nesta quarta-feira. No
texto, disponível no portal
da pasta, Braga Netto cita
que os eventos daquele dia,
“assim como todo acontecimento histórico, só podem
ser compreendidos a partir do contexto da época” e
sustenta que o “movimento
de 1964 é parte da trajetória
histórica do Brasil”.
Segundo o ministro, “assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de
março”. Na ordem do dia,
Braga Netto lembra que o século XX foi marcado por dois
grandes conflitos bélicos
mundiais e pela expansão de
ideologias totalitárias, com
importantes repercussões
em todos os países.
Após a Segunda Guerra
Mundial, o mundo, com participação do Brasil, “derrotou
o nazi-fascismo e o mapa geopolítico internacional foi re-

Divulgação

configurado e novos vetores
de força disputavam espaço
e influência”. No entanto, de
acordo com a publicação, a
Guerra Fria entre Estados
Unidos e a então União Soviética envolveu a América

Latina e trouxe “um cenário
de inseguranças com grave
instabilidade política, social
e econômica” ao Brasil.
“Havia ameaça real à paz
e à democracia”, sustenta
Braga Netto. Diante disso, na

Banco Central autoriza transferências, depósitos e pagamentos através do WhatsApp
Divulgação

O Banco Central (BC)
concedeu, nesta terça-feira (30/3), autorizações de
funcionamento que permitem transações bancárias
pelo WhatsApp. A empresa
Facebook Pagamentos do
Brasil foi aprovada como
um “iniciador de pagamentos”, de maneira que os
usuários do aplicativo de
mensagens poderão transferir recursos entre si.
Também foram concedidas à Visa e à Mastercard autorizações para dois “arranjos de pagamento” abertos,
como transferência, depósito, pré-pago e doméstico. O
WhatsApp também fará parte
do arranjo, que tornará possíveis as transferências pelo
aplicativo de mensagens.
De acordo com o modelo autorizado pelo Banco
Central, o WhatsApp apenas
iniciará as transações entre
contas dos clientes nas instituições financeiras em que
são correntistas. Para isso,
a credencial a ser utilizada
no aplicativo é o número
do cartão de débito ou pré-pago de bandeiras Visa ou

avaliação do ministro, “brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram
nas ruas, com amplo apoio
da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do
segmento empresarial, de

diversos setores da sociedade organizada e das Forças
Armadas, interrompendo a
escalada conflitiva, resultando no chamado movimento
de 31 de março de 1964”.
Após o golpe militar, classi-

ficado como “movimento”
pelo ministro, as Forças Armadas pacificaram o País,
“enfrentando os desgastes
para reorganizá-lo e garantir
as liberdades democráticas
que hoje desfrutamos”.
Braga Netto lembra também que, em 1979, a lei da
Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, “consolidou
um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia”
foi a “transição sólida, enriquecida com a maturidade
do aprendizado coletivo”.
A partir de então, “o País
multiplicou suas capacidades
e mudou de estatura”. Para o
ministro da Defesa, o cenário
geopolítico atual apresenta
novos desafios, entre eles as
questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança
alimentar e pandemias. “As
Forças Armadas estão presentes, na linha de frente,
protegendo a população”,
escreveu. “Marinha, Exército
e Força Aérea acompanham
as mudanças, conscientes de
sua missão constitucional de
defender a Pátria, garantir os
Poderes constitucionais, e
seguros de que a harmonia

Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica são exonerados por Bolsonaro
Divulgação

MasterCard.
No entanto, as autorizações concedidas nesta terça
não incluem os pedidos da
Visa e da Mastercard para
funcionamento dos arranjos
de compra vinculados ao
programa Facebook Pay, que
seguem em análise no BC.
Em nota à imprensa, o

Banco Central avaliou que
a medida pode levar a uma
redução nos custos de transações financeiras. “O BC
acredita que as autorizações concedidas poderão
abrir novas perspectivas
de redução de custos para
os usuários de serviços de
pagamentos”, afirmou.

O Ministério da Defesa
informou nesta terça-feira, 30, que todos os comandantes do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica
serão substituídos. A decisão foi comunicada, segundo a pasta, na reunião dos
três oficiais com o novo ministro, Walter Braga Netto,
e o antecessor, Fernando
Azevedo e Silva.
A reunião dos comandantes das Forças Armadas, na manhã desta terça-feira, 30, teve momentos

de tensão. O Estadão apurou que o mais exaltado no
encontro foi o almirante Ilques Barbosa, da Marinha,
com reações que beiraram
à insubordinação, conforme relatos de presentes. O
encontro dos oficiais com
Braga Netto foi marcado
após o presidente Jair Bolsonaro demitir Azevedo e
Silva do Ministério da Defesa, nesta segunda-feira, 30.
O agora ex-ministro
resistiu a um alinhamento político das Forças Ar-

madas com o governo.
Como revelou o Estadão,
além do comandante do
da Marinha, o do Exército,
general Edson Leal Pujol, e
o da Aeronáutica, Moretti Bermudes, colocaram
seus cargos à disposição.
A intenção dos três comandantes com o gesto
é deixar claro que não dariam um passo que possa
contrariar a Constituição
ou caracterizar ingerência
nos outros Poderes, o Judiciário e o Legislativo.

Goiás, Tocantins e DF, 31 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

SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
pp:8438-7649
------------------------------S10
09/10
PRATA
2.8
DIESEL
COLINA
COMF: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

diariodoestadogo.com.br

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
------------------------------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
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VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------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,
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
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
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

CLASSI AMOR

------------------------------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.

------------------------------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, ese
esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
desco 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 –
(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
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
------------------------------GABRIELLA
venha
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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Nasa mostra imagem espetacular de
dunas de areia congeladas em Marte
U
ma imagem capturada pela sonda Mars
Reconnaissance
Orbiter mostrou uma cena
impressionante de Marte:
dunas de areia contendo
água congelada. A foto foi
compartilhada pela Nasa, a
agência espacial norte-americana. A cena foi registrada
em fevereiro deste ano, mas
apenas na quinta-feira (25/3)
foi divulgada na internet.
A imagem é de um campo
de dunas de areia que ocupa
uma cratera gelada de 5 quilômetros de diâmetro nas altas
latitudes das planícies do norte de Marte. Algumas dunas
se separaram do campo principal e parecem estar subindo
a encosta da cratera “ao longo
de uma forma semelhante a
uma ravina”, que são espécies
de barrancos formados conforme o gelo derrete com a
mudança de estações.
A superfície do campo principal de dunas é caracterizada
por uma série de padrões poligonais em tons escuros, o
que pode ser o resultado de
processos de geada sazonal.
“Várias das encostas de dunas
mais íngremes, apontando na
direção do vento, apresentam
sulcos estreitos que sugerem o

Reprodução

início da formação de ravinas.”
O fundo da cratera contém uma variedade de texturas, incluindo padrões
lobados e listrados que indicam degelo sazonal, ou seja,
derretimento causado pela
sublimação do gelo. O amplo movimento descendente
de materiais nas encostas da
cratera oposta ao campo de
dunas se assemelha superficialmente a ravinas, exceto
que geralmente não são definidas por nichos distintos,
canais incisos ou aventais
de sedimentos. Essas são as
marcas registradas de ravinas
em outras partes do planeta.
O fundo da cratera contém uma variedade de texturas, incluindo padrões
lobados e listrados que indicam degelo sazonal, ou seja,
derretimento causado pela
sublimação do gelo. O amplo movimento descendente
de materiais nas encostas da
cratera oposta ao campo de
dunas se assemelha superficialmente a ravinas, exceto
que geralmente não são definidas por nichos distintos,
canais incisos ou aventais
de sedimentos. Essas são as
marcas registradas de ravinas
em outras partes do planeta.
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Quem Matou Sara? tem drama,
violência e romance em nova série
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A

série mexicana Quem
Matou Sara? estreou
na Netflix em 24 de
março de 2021, e desde estão está entre as produções
mais assistidas do streaming.
Contudo, a popularidade
não é apenas coincidência.
Quem Matou Sara? tem
uma trama instigante muito bem trabalhada ao longo
dos capítulos, além de tratar
temas importantes - tudo
isso envolvido por muito
mistério, um assassinato e
personagens marcantes.
Com 10 episódios de, em
média, 40 minutos, a produção criada por José Ignacio
Valenzuela consegue entregar muito mais que uma
série de vingança. A trama
acompanha Álex, personagem que levou a culpa pelo
assassinato da irmã, Sara,
passa 18 anos na prisão e
planeja confrontar a família
Lazcano para encontrar o
verdadeiro assassino.

Mistura de drama, romance e mistério, Quem
Matou Sara? tem diversos
aspectos positivos - e já foi
renovada para a segunda
temporada
Trama envolvente
Apesar de a trama ser
baseada em um mistério
de assassinato, a produção
consegue combinar diversos
elementos para resultar em
uma história diversa. O romance junto à história de uma
família poderosa e novas informações sobre o assassinato fazem o espectador, a todo
momento, mudar de opinião
sobre os personagens.
Os episódios conseguem
ter diversas reviravoltas que
deixam a expectativa do que
virá a seguir. Temas relevantes
Os diversos temas tratados na série provam
que Quem Matou Sara?
vai além de uma trama de
assassinato.
Homofobia,

feminicídio, pornografia,
automutilação e tráfico
de mulheres também são
abordados no seriado.
A poderosa família Lazcano engloba a maioria dos
temas, com um cassino com
atividades ilegais, um filho
LGBTQIA+, um pai homofóbico, e outras. Há diversas
cenas muito fortes que envolvem os temas já abordados, um dos motivos de a
produção ser indicada para
maiores de 18 anos.
Personagens fortes
Nenhum
personagem
da narrativa tem a personalidade apresentada logo
de cara. Todos os que participam da série são desenvolvidos ao longo dos
episódios, demonstrando
gradualmente as particularidades, características positivas e negativas. Por isso,
as reviravoltas são grandes.
Além de todos os perso-

nagens terem características extremamente fortes e
protagonizarem alguns dos
principais conflitos no seriado, todos têm segredos - e
esse elemento é essencial
para fazer a narrativa ficar
cada vez mais instigante.
Flashbacks essenciais
Os flashbacks são recursos utilizados frequentemente em séries sobre
assassinatos, e em Quem
Matou Sara?não resta dúvida sobre o planejamento
eficaz do recurso.
Além de retomarem o
momento do assassinato de
Sara, os flashbacks contribuem para a construção da
narrativa, do mistério e dos
próprios personagens. O recurso consegue apontar os
acontecimentos enquanto
Álex estava na cadeia, e deixam ao espectador a tarefa
de se perguntar: quem é o
verdadeiro assassino?

Hóstia de Whey?
‘Shape’ de Pe. Marcelo
Rossi impressiona a internet
O shape de Padre Marcelo Rossi, mais uma vez, chamou a atenção da internet
nesta terça-feira (30/3). Ele,
que já oscilou entre a magreza extrema e o excesso
de peso devido a problemas
de saúde, apareceu agora
com veias saltadas, um trapézio de dar inveja a muitos
e braços musculosos.
Na internet, várias pessoas chegaram a cogitar
que sua mudança física
era uma espécie de preparação, relembrando o
episódio em que ele foi
empurrado de um altar,
enquanto realizava uma
missa em 2019. “Marcelo
Rossi só ficou sarado para

poder merendar na bicuda
quem tentar empurrar ele
de novo”, especulou uma
internauta no Twitter.
Outros, enxergaram a
mudança do sacerdote
como um exemplo a ser
seguido. “Se o padre Marcelo Rossi criou coragem
pra ir pra academia, o que
falta pra mim? Ser empurrado de um palco?”.
Apesar das brincadeiras, algumas pessoas não
se impressionaram com a
nova aparência do Padre,
que antes de se dedicar
ao mundo religioso era
praticante de musculação
e chegou até mesmo usar
anabolizantes.

