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Rogério Cruz segue plano de governo e
garante que nenhuma obra vai atrasar
O prefeito de Goiânia concedeu entrevista no final da manhã de ontem na oportunidade, Rogério explicou que suas ações têm como base o
Plano de Governo apresentado na campanha eleitoral e que as obras serão executadas com o objetivo de fazer Goiânia seguir em frente. p2
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Escolas públicas estaduais recebem
investimentos de mais de R$ 147 mi
Com investimento de R$ 147,9 milhões todas as 947 escolas da rede pública
estadual de Goiás têm equipado suas unidades com computadores, materiais de laboratório, sistemas de segurança e até utensílios de cozinha. p3
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Rogério Cruz segue Plano de Governo e
garante que nenhuma obra vai atrasar

O

prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, concedeu entrevista no
final da manhã de ontem na
oportunidade, Rogério explicou que suas ações têm
como base o Plano de Governo apresentado na campanha eleitoral e que as obras,
mesmo com alterações de
nomes nas pastas, serão executadas com o objetivo de fazer Goiânia seguir em frente.
Questionado sobre a reconstrução asfáltica, o prefeito explicou que as ações de
recapeamento foram paralisadas depois de questionamentos de vereadores quanto
à lisura do contrato firmado
com as empresas. “Com tais
dúvidas, suspendi temporariamente os contratos e solicitei
uma auditoria para que fosse
averiguado todo o processo.
Se houver necessidade de correção, será feita. Se tudo estiver correto, o trabalho será retomado sem problema algum,
mas com a garantia que nenhuma obra vai atrasar, mas
as obras de reconstrução asfáltica continuam.”
Sobre o Programa Renda Família, contou que as
inscrições continuam e que,
inclusive, foram prorrogadas
até o dia 30 de abril. “Devido à pandemia, verificamos
que muitas famílias não têm
sequer a condição financeira
para se deslocar até uma uni-
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dade Atende Fácil ou acessar
a internet”, detalhou o prefeito Rogério Cruz, ao explicar
que seu desejo é que todas
as pessoas que necessitam
de apoio tenham acesso e
consigam realizar o cadastro.
Para facilitar o acesso da
população aos cadastros no
Programa Renda Família, a
prefeitura disponibilizou ou-

tras 15 unidades escolares,
localizadas em diferentes regiões da capital, que irão auxiliar
no atendimento aos cidadãos.
“Esses locais funcionarão
como unidades temporárias
da Atende Fácil, entre os dias
5 e 30 de abril, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.”
“Estamos focados na gestão e trabalhando diuturna-

mente para corresponder às
expectativas da população
de Goiânia”, respondeu, ao
acrescentar que todas as medida da prefeitura são correspondentes ao Plano de Governo apresentado nas eleições.
Ao encerrar a entrevista,
o prefeito Rogério Cruz reafirmou que a administração
municipal está à disposição

da população. “Gosto muito do diálogo e assim vamos continuar. Nossa gestão é pautada pela ética,
transparência e pelo compartilhamento das ações,
mas sempre com base no
Plano de Governo”, relatou,
com documento registrado
no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em mãos.

Câmara analisa veto que impede distribuição de maconha medicinal
O vereador Lucas Kitão
(PSL) vai articular para que
a Câmara municipal de Goiânia derrube, nesta quarta-feira (6), o veto do ex-prefeito Iris Rezende (MDB) no
projeto que regulamenta e
distribuição de medicamentos à base de cannabis terapêutica. Autor da proposta,
Kitão acredita que irá conseguir os 19 votos necessários.
Destaca-se, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara já havia se manifestado pela rejeição ao veto,
no ano passado, por 4 a 2. O
parecer foi da ex-vereadora
Dra. Cristina (PL) – e é este
que será votado, em plená-

rio. Originalmente, a matéria
foi aprovada em outubro de
2020, após amplo debate.
Segundo o texto de Kitão, o projeto prevê a distribuição de medicamentos
prescritos à base de Canabidiol (CBD) ou Tetrahidrocanabinol (THC) por unidades
da rede pública e privada
de saúde, desde que autorizado por ordem judicial
ou pela Anvisa. Quando Iris
vetou o texto, ele justificou
que já “existem medicamentos disponíveis”, o que
geraria aumento de custo
no tratamento de pacientes
com transtornos mentais.
O vereador Lucas Kitão
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(PSL) vai articular para que
a Câmara municipal de Goiânia derrube, nesta quarta-feira (6), o veto do ex-prefeito Iris Rezende (MDB) no
projeto que regulamenta e
distribuição de medicamentos à base de cannabis terapêutica. Autor da proposta,
Kitão acredita que irá conseguir os 19 votos necessários.
Destaca-se, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara já havia se manifestado pela rejeição ao veto,
no ano passado, por 4 a 2. O
parecer foi da ex-vereadora
Dra. Cristina (PL) – e é este
que será votado, em plenário. Originalmente, a matéria

foi aprovada em outubro de
2020, após amplo debate.
Segundo o texto de Kitão, o projeto prevê a distribuição de medicamentos
prescritos à base de Canabidiol (CBD) ou Tetrahidrocanabinol (THC) por unidades
da rede pública e privada
de saúde, desde que autorizado por ordem judicial
ou pela Anvisa. Quando Iris
vetou o texto, ele justificou
que já “existem medicamentos disponíveis”, o que
geraria aumento de custo
no tratamento de pacientes
com transtornos mentais.
Segundo eles, a resolução do Conselho Federal

de Medicina (2.103/14) já
previa o uso compassivo
desses medicamentos para
tratamento de crianças e
adolescentes que eram resistentes aos tratamentos
convencionais. “Evoluindo
esse entendimento, a Anvisa regulamentou, em 2019,
o registro de produtos e medicamentos à base do C.. e
permitiu a venda em farmácias. Então, associando ao
que está previsto na Constituição, principalmente no
196 – que dispõe que a saúde é um direito de todos e
dever do Estado (de forma
ampla) – haveria, sim, essa
competência local.”
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Aeroporto
de Goiânia
será leiloado pelo governo federal
O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, será
leiloado e concedido à iniciativa privada hoje pelo
Ministério da Infraestrutura, por meio da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC). O empreendimento integra o Bloco
Central da 6ª rodada de
concessões aeroportuárias, que também é formado pelos aeroportos de
Palmas, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina.
A previsão do governo federal é de arrecadar
pelo menos R$ 50 milhões
em outorgas com este
bloco que contempla seis
terminais. Será considerado vencedor o consórcio
que oferecer o maior valor de outorga para todo
o bloco. E a previsão total
de investimento nesses
terminais é de R$ 2,14
bilhões. O prazo de concessão é de 30 anos, período em que devem ser
criados 30 mil empregos.
Outros dois blocos
também vão a leilão no
mesmo dia: O Bloco Sul e
o Bloco Norte. O primeiro
é formado pelos aeroportos de Curitiba (PR); Foz do
Iguaçu (PR); Londrina (PR);
Bacacheri, também em
Curitiba (PR); Navegantes
(SC), Joinville (SC); Pelotas
(RS); Uruguaiana (RS).
O investimento total nos
três blocos, já considerando
os R$ 2,14 bilhões no Bloco
Central, supera os R$ 6 bilhões, sendo R$ 1,8 bilhão
no Bloco Central, e R$ 2,8
bilhões no Bloco Sul. Em
um único dia, o governo federal vai repassar a mesma
quantidade de terminais
aeroportuários do que o total atualmente concedido.
No total, os 28 leilões
vão injetar mais de R$ 10
bilhões em investimentos no Brasil. Ou seja, em
apenas 3 dias, o MInfra
vai assegurar um montante superior ao orçamento da Pasta para um
ano inteiro - em torno
de R$ 7 bilhões.pregos,
de forma direta, indireta
e efeito-renda, ao longo
dos contratos de arrendamento e concessões.
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Rede pública estadual de Goiás recebem
investimentos de mais de R$ 147 milhões

C

om investimento de
R$ 147,9 milhões,
desde o final do ano
passado todas as 947 escolas da rede pública estadual
de Goiás têm equipado suas
unidades com computadores,
materiais de laboratório, fogões, móveis, ares-condicionados, sistemas de segurança
e até utensílios de cozinha. Os
recursos estaduais destinados
a essas melhorias são provenientes do programa Equipar,
também disponível para aquisição de aparelhos para melhorar a qualidade de ensino
e preparar um espaço mais
acolhedor para a comunidade
escolar quando o retorno às
aulas presenciais for possível.
Cada unidade escolar do
Estado nos 246 municípios
goianos recebeu do Governo
de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Educação
(Seduc), aproximadamente
R$ 157 mil para equipar suas
instalações de acordo com as
necessidades particulares de
cada escola. Assim, algumas
unidades investiram em materiais para laboratório de ciências ou melhoria na qualidade
da Internet, enquanto outras
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optaram em adquirir mobília
para a sala de professores.
Suporte às aulas síncronas
O Colégio Estadual Cônego Ramira, de Luziânia, instalou cabos de rede nas seis salas de aula, na coordenação
escolar e na sala dos professores. A unidade participa do
programa do governo federal
Educação Conectada e, por

isso, conta com uma Internet
de 300 mega. No entanto, a
falta de alguns equipamentos
limitava a qualidade da Internet e dificultava a rotina das
aulas não presenciais.
“Quando os professores
estavam vindo à escola para
dar aula, a Internet ficava
caindo. Instalamos cabo de
rede em todas as salas e colocamos também um roteador

e um switch de 24 portas”,
contou a gestora Anira de
Fátima. Segundo ela, essas
ações foram priorizadas para
dar suporte às aulas síncronas (presenciais e não presenciais ao mesmo tempo).
“No retorno às aulas presenciais só vamos receber
30% dos alunos. A gente quer
que venham para a escola os
estudantes que recebem ativi-

dades impressas. Os que tem
acesso à Internet vão continuar nas aulas não presenciais”,
explicou a gestora do Colégio
Estadual Cônego Ramira.
Laboratório de ciências
Enquanto isso, em Nova
Glória, o Centro de Ensino
em Período Integral (Cepi)
Heloísa de Fátima Vargas
apostou na compra mate-

riais para o laboratório de
Química e Ciências Biológicas. Os equipamentos adquiridos, como microscópios,
béqueres, tubos de ensaio,
insumos de química, modelos de esqueleto humano,
DNA e estrutura celular, farão a diferença no aprendizado dos estudantes.
“Fazer esse laboratório
era um sonho que a escola
tinha. A gente foi lutando
e esse recurso muito bom
do governo deu um empurrão muito grande para
a escola. A escola se transformou”, destacou o gestor
Antônio Carlos de Azevedo.
Ele acrescentou que a comunidade que tem visitado
a unidade “tem aplaudido
essa transformação”.
Além de equipar o laboratório, o Cepi comprou
câmeras de segurança, computadores, equipamentos de
cozinha, móveis, microfone
para o estúdio de rádio da
escola e câmeras para gravação de aulas. Essas últimas foram adquiridas com
o objetivo de dar suporte às
aulas síncronas quando o regime híbrido for retomado.

Caiado enaltece parceria entre Governo e Sebrae para retomada do turismo
Júnior Guimarães

Goiás será contemplado
com uma verba de R$ 5 milhões, fruto de emendas de
deputados federais, que será
investida na retomada do turismo no estado. O dinheiro
será aplicado em seis pontos
turísticos – Caminho de Cora,
Terra Ronca, Trindade, Rio
Quente, Alto Paraíso e Caiapônia -, além de servir também para concluir a implanta-

ção de trilhas de longo curso,
como Caminho Goyazes, que
integrará todas as unidades
de conservação do estado.
O governo de Goiás também informou ter fechado um
convênio com o Ministério do
Turismo no valor de R$ 500
mil, com o plano de uma campanha com o digital influencer
Jacques Vanier para a realização do programa Goiás para

os goianos, objetivando o estímulo do turismo doméstico.
Parceria com Sebrae
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Dem), participou
hoje (6), da abertura do Encontro Estadual de Governança
Turística de Goiás em parceria
com o Sebrae. No evento, o
gestor elogiou a aliança para
fomentar o ações e convênios

que estimulem o turismo no
Mapa do Turismo de Goiás,
composto por 10 regiões com
79 destinos turísticos.
“Cuidamos para que Goiás
possa retribuir a esse segmento, tanto nas nossas ações junto aos 79 municípios turísticos
do Estado, como orçamentariamente, ao avançarmos em
convênio com o governo federal”, afirmou o governador.
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Vacina inédita contra HIV tem resultados
promissores em estudo de fase 1 de testes
A
Divulgação

Iniciativa
Internacional da Vacina da
AIDS (IAVI) e Scripps
Research anunciaram que
um novo ensaio clínico de
fase 1 que testou uma nova
abordagem de vacina contra o HIV produziu resultados promissores. A vacina
teve sucesso no estímulo de
produção de células imunes
raras, necessária para iniciar
o processo de geração de
contra o vírus de mutação
rápida. 97% dos participantes que receberam a vacina
tiveram a resposta direcionada detectada.
O estudo foi realizado nos
Estados Unidos e envolveu
48 adultos adultos que não
vivem com o vírus HIV. Foram aplicadas duas duas doses da vacina em teste ou de
placebo nos participantes.
Não teve nenhum problema
relacionado à segurança da
vacina. Eles serão monitorados por 12 meses.
“Mostramos que as vacinas podem ser projetadas para estimular células
imunes raras com propriedades específicas, e essa

Covid-19: ministro do turismo divulga “passaporte” para os imunizados irem a eventos
Divulgação

O ministro do Turismo,
Gilson Machado, e o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, se reuniram nesta
terça-feira (6/4) para discutir
a crise do turismo no Brasil
provocada pela pandemia
do coronavírus. Ao final da
reunião, Machado afirmou
que, para diminuir o baque
no setor”, ficou acordado
uma espécie de “passaporte” para os imunizados poderem frequentar eventos.
De acordo com a pasta, tudo vai funcionar por
meio de um aplicativo que
já existe, o Conecte SUS:
“Quem já foi vacinado baixa
o aplicativo e os seus dados
já estarão lá”, disse o ministro. Ele ainda afirmou que
o programa vai ser um instrumento para que os prefeitos e governadores possam decidir se vão “liberar
quem já foi vacinado”.
“É importantíssimo para a
retomada do turismo, que é
a nossa campanha mais forte hoje, que os protocolos de
segurança e o certificado de
vacinação sejam acessíveis a
todos, para na capilaridade
dos municípios o gestor decida se vai liberar ou não o cidadão que já está vacinado”,

estimulação
direcionada
pode ser muito eficiente em
humanos”, declarou William
Schief, professor e imunologista da Scripps Research e
diretor executivo de design
de vacinas no Centro de
Anticorpos Neutralizantes
(NAC) da IAVI, laboratório
que desenvolveu a vacina.
O estudo prepara o terreno para ensaios clínicos que
buscarão refinar e estender
a abordagem com objetivo
de criar uma vacina segura
e eficaz contra o HIV. Para a
próxima etapa, a IAVI e a Pesquisa Scripps estão fazendo
parceria com a empresa de
biotecnologia Moderna para
desenvolver e testar uma vacina baseada em mRNA, validada em seu ensaio de fase 3
da vacina contra a covid-19. A
tecnologia mRNA pode acelerar o desenvolvimento da vacina contra o HIV.
Os pesquisadores acreditam que a abordagem utilizada nesse ensaio poderia ser
aplicada a vacinas para outros
patógenos desafiadores, como
os vírus da gripe, dengue, Zika,
hepatite C e malária.

Economia criativa perdeu 458 mil
postos de trabalho durante pandemia
Divulgação

explicou Gilson Machado.
O ministro ainda considerou que “se o cidadão já está
vacinado, se já passou o período de carência de 15 dias
da imunidade, não tem porque ele ainda ficar obrigado
a não ter a locomoção”.

Quando questionado sobre as festas clandestinas
e imunização dos jovens,
Machado respondeu: “Festa clandestina é ilegalidade
e prioridade são os idosos,
grupos de riscos e profissionais da saúde”.

O setor da economia
criativa perdeu 458 mil
postos de trabalho na comparação do último trimestre de 2020 com o mesmo
período do ano anterior. Os
dados divulgados pelo Observatório Itaú Cultural indicam uma retração de 6,4%
nos empregos especializados na área da cultura.
O levantamento leva em
consideração funções em
diversas áreas que dependem da criatividade para
serem
desempenhadas,
não sendo uniformizadas ou
passíveis de serem substituídas por máquinas. Eram 7,1
milhão de pessoas trabalhando nesse tipo de função
nos últimos três meses de

2019. Número que foi reduzido para 6,6 milhões no
quarto trimestre de 2020.
As áreas mais afetadas
foram atividades artesanais, artes cênicas e visuais, cinema, música, fotografia, rádio e TV e museus
e patrimônio. Nesses
segmentos, a retração
chegou a 18%. Eram 773,
9 mil pessoas com postos
de trabalho nessa área no
final de 2019, número que
caiu para 634,2 mil nos últimos três meses de 2020.
Nas áreas de apoio às
atividades criativas houve
uma queda de 15% nos
postos de trabalho, passando de 2,5 milhões em 2019
para 2,1 milhões em 2020.

Novos postos
Por outro lado, houve
um aumento de 115 mil
postos de trabalho na área
da Tecnologia da Informação, o que representa uma
alta de 24% no período. O
segmento editorial também abriu novos postos
de trabalho, um crescimento de 25%, com 23,7
mil novos empregos.
A redução de postos de
trabalho afetou mais os
trabalhadores informais,
sem carteira assinada ou
cadastro como pessoa jurídica. Nesse grupo, houve
uma queda de 11% , passando de 2,8 milhões para
2,5 milhões no número de
postos de trabalho.
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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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br
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
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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
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
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------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 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
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------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
------------------------------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
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Catástrofe iminente: reservatório de águas
poluídas ameaça colapsar na Flórida

O

derramamento em
um reservatório de
águas residuais de
uma antiga fábrica de fosfato
levou à retirada de centenas
de moradores de suas casas
e ameaça inundar a baía de
Tampa com água poluída. O
governador da Flórida, Ron
DeSantis, garante que as autoridades continuam a tentar drenar a água de forma
segura, mas já declarou estado de emergência e admite
um possível colapso da parede que impede a inundação.
O estado de emergência
foi decretado no sul de Tampa, no estado norte-americano da Flórida. O derramamento no reservatório
de águas residuais poderá
agravar-se e a parede que
suporta o avanço das águas
contaminadas está em situação de colapso iminente.
“O colapso estrutural
pode ocorrer a qualquer momento”, admitiu Jacob Sauer, representante da área de
segurança pública, em entrevista no sábado (3).
A lagoa abandonada fica
em Piney Point, numa antiga
mina de fosfato, e contém fosfogesso, um produto residual
que resulta da fabricação de

Reprodução

fertilizantes. Equipes tentam
drenar a água contaminada
com bombas gigantes.
No total, a lagoa contava
com 450 milhões de galões
de água e as duas bombas
conseguem, em teoria, re-

tirar 22 mil galões por minuto. Nesse ritmo, prevê-se
que a drenagem controlada
da água dure entre dez a 12
dias. Entretanto, a Agência
de Proteção Ambiental enviou 20 novas bombas de

água para o local, na tentativa de evitar o pior.
“Estamos tentando prevenir, evitar uma situação
catastrófica de inundação.
Estamos com esperança de
que vamos continuar a reti-

rar a água de forma eficaz,
mas temos de nos preparar
para uma degradação da situação”, admitiu o governador da Flórida, Ron DeSantis,
durante nesse domingo (4).
Ainda assim, diante de

um possível colapso súbito
da parede, uma grande área
com centenas de habitações
foi evacuada por precaução.
De acordo com o jornal
Tampa Bay Times, o perigo de
uma inundação iminente já
levou também à retirada de
345 presos que estavam no
primeiro andar de uma cadeia
no condado de Manatee.
Noah Valenstein, secretário da Agência de Proteção Ambiental da Flórida,
disse ao mesmo jornal que a
baía de Tampa é “resiliente”,
e por isso a principal ameaça
de um desastre ambiental é
mesmo para a saúde humana, devido à possível presença de radioatividade que
vem do fosfogesso.
“As empresas de fosfato tiveram mais de 50 anos
para descobrir uma forma de
descartar resíduos de fosfogesso radioativo. Neste momento, não há regulamentações federais, estadual ou
local que exija à indústria a
eliminação final de resíduos
de fosfogesso de uma forma
ambientalmente aceitável”,
denuncia o grupo de ativismo ambiental Mana-Sota
88, citado pelo jornal The
Guardian.
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Game Super Mario Bros. de
1986 é leiloado por preço recorde
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BBB 21: Rodolffo é eliminado com 50,48% dos votos

U

ma cópia fechada
de 1986 do game
Super Mario Bros.
para o console NES, da Nintendo, foi leiloada por US$
660 mil (R$ 3,7 milhões),
no dia 2 de abril, nos Estados Unidos, de acordo com
a casa de leilões Heritage
Auctions, em Dallas.
A casa de leilões disse
para o jornal New York Times que o jogo foi comprado em 1986 como presente
de Natal, mas ficou esquecido intacto em uma gaveta
por 35 anos. Ele foi produzido o final de 1986 durante um breve período quando os jogos eram lacrados

com filme plástico, em vez
de selo adesivo.
“Ele ficou no fundo da
minha mesa de escritório
esse tempo todo, desde o
dia em que o comprei”, disse o vendedor, que pediu
para não ser identificado, a
Heritage Auctions. “Nunca
pensei nada sobre isso.”
Em comunicado, a casa
de leilões Heritage Auctions,
informou que o preço foi um
recorde para um videogame. Outra cópia do mesmo
jogo havia sido vendida em
julho do ano passado por
US$ 114 mil (R$638 mil).
Valarie McLeckie, que
supervisiona as vendas de

videogames na Heritage
Auction, disse que encontrar outra cópia desta mesma produção em condições
semelhantes seria o mesmo que procurar uma única
gota d’água em um oceano .
“Nunca diga nunca, mas há
uma boa chance de que isso
não possa ser feito”, disse.
A Heritage Auctions disse
que esta é a “melhor cópia
conhecida” do jogo, mesmo com a aba de papelão
perfurada intacta. O lance
de abertura no leilão foi de
$ 310.000 (R$ 1,7 milhão).
Símbolo da Nintendo, Mario
sempre foi conhecido como
encanador. No entanto, na

apresentação do personagem no site oficial da marca,
consta que Mario abdicou de
seu ofício mais conhecido.
“Todo esportivo, seja
no tênis ou no basebol,
futebol ou corrida de carros, Mario faz tudo de uma
forma legal. Inclusive, ele
trabalhou até como encanador há muito tempo.”
Nos jogos do macaco
Donkey Kong (um dos primeiros da Nintendo), o
criador Shigeru Miyamoto
descreveu Mario como um
carpinteiro. Só quando seu
jogo foi lançado, em 1983,
que o personagem assumiu
o papel de encanador.

A trajetória do cantor
goiano Rodolffo na casa
mais vigiada do Brasil foi
encerrada nesta terça-feira
(06/04). Com 50,48% dos
votos o sertanejo foi eliminado do Big Brother Brasil.
Ele disputava a permanência com o conterrâneo anapolino Caio e o pernambucano Gilberto, que tiveram
44,09 e 5,43% de votos,
respectivamente.
Era o terceiro paredão
consecutivo que Rodolffo
participava. Após bater na
trave para Carla Diaz e Sarah
Andrade dessa vez não teve
jeito, o cantor se tornou o
nono eliminado da edição.
Gil e Caio agora entraram
para o seleto grupo de dez
sobreviventes do programa.
Caio não resistiu e chorou bastante. Se tornaram
parceiros leais ao longo do
jogo desde o começo da
trajetória do programa. Ao
longo da trajetória, Rodolffo chegou a ser considero
planta por alguns participantes mas foi em piadas
e comentários tidos como
homofóbicos e racistas que
chamou atenção.
Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira
(5), o professor João Luiz

desabafou sobre algo que
te machucou no último sábado (2), quando, ao receber a fantasia de homem da
pré-história no castigo do
monstro, Rodolffo comparou o cabelo de sua peruca
ao cabelo do brother.
Enquanto João ajudava
Caio e Rodolffo a vestirem
o personagem, Rodolffo comentou: “Nós tá com o cabelo quase igual o do João”.
Na ocasião, João se calou e
comentou com Camila ter se
sentido triste por conta do
ocorrido e, durante o último
jogo da discórdia, ao apontar Rodolffo como um jogador que joga sujo. “Naquela
hora lá no quarto, Rodolffo,
eu me calei, eu fiquei calado
lá dentro, eu não falei nada.
Mas você não sabe o quanto
que aquilo que você falou
me machucou. Me machucou muito”, disse.
“Cara do céu, mas não
foi pra doer não, mano”,
tentou explicar Rodolffo,
mas João continuou, em
lágrimas: “Não adianta vir
com discurso de que não foi
sua intenção, de que você
não teve a intenção de fazer, porque eu tô cansado
de ouvir isso, não é só aqui
dentro, é lá fora também”

