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O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu o requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da COVID-19 na sessão deliberativa desta terça-feira (13/4). Com a leitura do requerimento, a CPI está formalmente instalada.
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O governo de Goiás 
anunciou no início 
da noite desta terça-

-feira (13/4), por meio de 
uma live, com a presença de 
prefeitos goianos, lideran-
ças empresariais e políticas, 
que flexibilizará as medidas 
restritivas para as atividades 
não essenciais, que não se-
rão fechadas pelos próximos 
14 dias. As medidas foram 
definidas em razão da pan-
demia do novo coronavírus.

O decreto anterior, cuja va-
lidade expira à 0h desta quar-
ta-feira (14/4), estabelecia o 
regime de revezamento de 
14 dias de fechamento por 14 
dias de abertura das ativida-
des não essenciais em Goiás.

Segundo o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM), as medidas determi-
nadas no novo decreto foram 
construídas “dentro do bom 
senso e das regras sanitárias”. 
De acordo com ele, a tendên-
cia de estabilização apresen-
tada pelo estado em relação 
aos números da Covid-19 é 
resultado do período de fe-
chamento das atividades.

“Temos que entender 
que muitos nos criticaram, 
mas estamos colhendo os 
frutos dos dias de fecha-
mento com diminuição 
de óbitos e leitos de UTI. 
É uma queda sustentada 
nos dias de fechamento de 
100% do comércio. Agora, 
contamos com a conscienti-
zação de todos os segmen-
tos, para que também as-
sumam a responsabilidade. 

Não podemos voltar a ter 
uma curva que não seja de 
declínio”, disse Caiado.

Caiado ressaltou que, 
mesmo com a flexibiliza-
ção, não existe espaço para 
excessos. Segundo o gover-
nador, os números não são 
confortáveis e, caso não haja 
consciência, as medidas po-
dem ser revistas.

“Esperamos e confiamos 
que, mesmo com essa res-
trição em menor intensida-
de, nós ainda manteremos 
a queda. Caso contrário, a 
decisão será revista. Não 
podemos aceitar um cresci-
mento na curva de contami-
nação do estado de Goiás. 
Nesse caso, as restrições 
seriam totais”, afirmou.

Municípios
De acordo com o novo de-

creto, os municípios goianos 
poderão, sob sua responsa-
bilidade sanitária e no exer-
cício de sua competência, 
impor restrições adicionais 
ou flexibilizar as existentes 
para a abertura de ativida-
des econômicas, sociais ou 
particulares. No entanto, 
para isso, a cidade não pode 
estar classificada como cala-
midade, segundo o mapa da 
pandemia da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-GO).

Segundo Caiado, esse foi 
um pedido de vários gesto-
res municipais, já que muitas 
cidades não têm o mesmo 
fluxo da capital. O governa-
dor enfatizou que é função 

das autoridades cobrar a co-
laboração da sociedade.

“Eu peço para que todos os 
gestores municipais e presiden-
tes de entidades de classe tam-
bém reconheçam o gesto e pe-
çam uma contribuição ordeira, 
para que não tenhamos uma 
recidiva em situações seme-
lhantes às que vivemos há cer-
ca de um mês e que duramente 
penalizou vidas”, afirmou.

Resultados
Durante a reunião, o se-

cretário de Saúde de Goiás, 
Ismael Alexandrino, afir-
mou que a decisão de fle-
xibilizar as atividades em 
Goiás foi muito discutida.

“Foi uma decisão difícil. 
Se optou por fazer esse voto 

de confiança à sociedade 
porque nós temos grande 
convicção de que o avanço 
da vacinação tem diminuído 
alguns números. A vacinação 
e o período de 14 dias de iso-
lamento foram fundamentais 
para que nós entrássemos no 
mês de abril com tendência 
de queda”, disse ele.

De acordo com Alexan-
drino, em decorrência do 
impacto da vacinação dos 
profissionais de saúde, a di-
minuição dos casos de con-
taminação pelo coronavírus 
neste grupo foi de 58%. O 
secretário reforçou que o 
número não é confortável 
e que deve ser feito um es-
forço conjunto para que não 
haja retrocesso.

Reprodução

Entram em vigor hoje 
(13) partes dos decretos 
editados em fevereiro 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro com o objetivo de 
desburocratizar e ampliar 
o acesso a armas de fogo 
e munições no país.

Os textos trouxeram 
novas regras para o Esta-
tuto do Desarmamento 
(Lei 10.826/2003), entre 
elas a que afasta o con-
trole do Exército sobre 
a aquisição e o registro 
de alguns armamentos 
e equipamentos e a que 
permite o porte simultâ-
neo de até duas armas de 
fogo por cidadãos.

Apenas parte dos qua-
tro decretos entram em 
vigor pois, ontem (12), a 
ministra do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Rosa 
Weber, decidiu suspender 
13 dispositivos, em respos-
ta a cinco Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade. A 
medida deve ser julgada 
pelo plenário do STF em 
sessão virtual marcada 
para sexta-feira (16).

Na decisão liminar, a 
ministra destacou que, 
as mudanças feitas pelos 
Decretos 10.627, 10.628, 
10.629 e 10.630, de 12 
de fevereiro de 2021, 
são incompatíveis com 
o sistema de controle 
e fiscalização de armas 
instituído pelo Estatuto 
do Desarmamento. Além 
disso, segundo ela, eles 
ultrapassam os limites do 
poder de regulamentar 
de leis atribuído ao pre-
sidente da República pela 
Constituição Federal.

Outro fundamento 
apontado por Rosa Weber 
é o modelo contemporâ-
neo de segurança pública, 
que preconiza o controle 
rigoroso do acesso da po-
pulação às armas, acessó-
rios e munições, em razão 
de seus efeitos prejudi-
ciais sobre a segurança e o 
bem-estar da comunida-
de. Para a ministra, é de-
ver do Estado promover a 
segurança pública como 
princípio do direito à vida.

Decreto de Goiânia determina novos 
horários de funcionamento do comércio 

Os investimentos na capi-
tal aumentaram 103,90% no 
último ano da gestão do ex-
-prefeito Iris Rezende (MDB) 
e, ainda assim, a dívida con-
solidada bruta recuou, infor-
mou a Prefeitura de Goiânia. 
Os dados constam na de-
monstração do cumprimen-
to das metas fiscais em 2020 
apresentada pelo prefeito 
Rogério Cruz (Republicanos) 
à Câmara Municipal. No mês 
de maio, ele deve voltar à 
casa com este mesmo fim, 

mas para a primeira presta-
ção de contas referentes a 
2021 e sua gestão, especifi-
camente, conforme deter-
mina a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF). 

“Goiânia continua como 
uma das cidades menos 
endividadas do Brasil. Por 
lei, a prefeitura poderia ter 
mais de R$ 6,5 bilhões em 
dívidas. O ano de 2020, no 
entanto, fechou com um 
comprometimento de longo 
prazo de apenas R$ 686,5 

milhões, mesmo depois da 
realização de empréstimos 
para investimentos na ca-
pital. A cidade começou 
2021 com mais dinheiro, 
quase R$ 1,1 bilhão em cai-
xa, e com menos dívidas, 
condições essenciais para 
que a cidade siga em um 
avançado processo de de-
senvolvimento”, analisou 
a secretária interina de Fi-
nanças, Letícia Vila Verde. A 
retração no endividamento, 
segundo ela, foi puxada pela 

alta na arrecadação, já que, 
proporcionalmente, o cres-
cimento da receita é supe-
rior ao do endividamento. 

Conforme consta na pres-
tação de contas, a prefeitura 
de Goiânia chegou ao sexto 
bimestre de 2020 com evo-
lução nominal de 15,10% 
na receita total.  Frente a 
2019, quando ingressaram 
nos cofres públicos mais de 
R$ 5,3 bilhões, o executivo 
captou quase R$ 805 mi-
lhões a mais e chegou à cifra 

de R$ 6,1 bilhões.  Entre os 
impostos a cargo dos muni-
cípios, o maior crescimento 
foi registrado no Imposto So-
bre Transmissão de Imóveis 
(ISTI), 15,43%. No entanto, 
em termos de participação 
no bolo tributário municipal, 
o imposto incidente para fins 
de registro de imóvel ocupa 
a quarta posição, com con-
tribuição total de R$ 160,1 
milhões, quantitativo que 
está R$ 21,4 milhões acima 
do obtido em 2019.

Goiânia teve aumento de renda e recuo de dívidas em 2020
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Levantamento feito pela 
Secretaria de Educa-
ção de Goiás (Seduc) e 

divulgado nesta terça-feira 
(13) registrou queda de 
47,5%  no índice de evasão 
escolar da rede estadual de 
ensino. Enquanto mais de 
68 mil alunos deixaram de 
renovar sua matrícula na es-
cola entre os anos de 2019 
e 2020, entre 2020 e 2021 
esse número caiu para me-
nos de 36 mil.

O levantamento foi rea-
lizado com base no número 
de matrículas e, segundo a 
Seduc, indica a quantidade 
de alunos da rede de ensi-
no de Goiás que não solici-
taram a transferência nem 
renovaram a matrícula nas 
escolas da rede estadual. 
A secretaria verificou que, 
entre os anos de 2019 a 
2020, 68.063 estudantes 
evadiram da escola. Entre 
2019 e 2020, esse número 
caiu para 35.696 – uma re-

dução de 47,5%.
A Seduc explicou que, 

para fazer o levantamento, 
comparou o número abso-
luto de matrículas de 2019 

e 2020 ao período de mar-
ço de 2021, que, conforme 
a pasta, é o mês em que o 
número de matrículas fica 
estável na rede estadual.

A gerente de Avaliação 
da Rede Estadual e Estatís-
ticas Educacionais da Se-
duc, Márcia Carvalho, res-
salta que há distinção entre 

evasão e abandono escolar. 
“Abandono escolar, que é 
avaliado pelo Censo Esco-
lar, ocorre quando o aluno 
deixa de frequentar as au-

las durante o ano letivo e 
retorna no ano seguinte”. 
Já a evasão escolar acon-
tece “quando o aluno que 
estava na rede o ano pas-
sado não fez matrícula para 
o atual, e nem solicitou a 
transferência para uma ou-
tra escola”.

Monitoramento
Em março do ano pas-

sado, a Seduc lançou o 
Painel de Monitoramen-
to. A iniciativa, explica a 
pasta, “consiste em um le-
vantamento periódico da 
frequência dos estudantes 
e do acesso deles às aulas 
não presenciais”.

Com base nos dados ve-
rificados, as equipes esco-
lares são, então, orientadas 
a entrar em contato com os 
alunos ausentes há mais de 
14 dias para conscientizá-
-los sobre a importância 
de continuar realizando as 
atividades escolares.

Goiás abriu, apenas em 
março, 3.095 empresas. O in-
dicador supera o último recor-
de estadual nos últimos cinco 
anos, que foi registrado em 
fevereiro de 2021, com no-
vos 2.794 Cadastros Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJs) no 
mês. Os dados foram divulga-
dos no Relatório Estatístico de 
março, da Junta Comercial do 
Estado de Goiás (Juceg). 

 Com o terceiro recorde 
consecutivo em 2021 em 
Goiás, a soma dos novos 
CNPJs consolidados apenas 

no primeiro trimestre somam 
8.712, o que equivale a 33,3% 
da abertura de empresas no 
Estado no ano passado. Em 
2020, foram 26.109 estabele-
cimentos abertos em territó-
rio goiano, o maior quantitati-
vo dos últimos cinco anos.

 Na comparação com o 
mesmo período de 2020, 
quando a Juceg também 
apresentou recorde de novas 
empresas nos últimos cinco 
anos, a constituição de CNPJs 
no primeiro trimestre au-
mentou em 42,8%.

 “Mais uma vez batemos o 
recorde mensal de consolida-
ção de empresas”, comemora 
Euclides Barbo, presidente da 
Juceg. “Por meio desses mais 
de 2.700 empresários que 
confiaram em nosso Estado 
para investirem, podemos ver 
que o trabalho do Governo de 
Goiás, ao conceder linhas de 
crédito, ao modernizar e agi-
lizar e desburocratizar a aber-
tura de empresas, via Juceg 
100% digital, traz grande re-
torno para a sociedade goia-
na” complementou Euclides.

 As novas empresas aber-
tas no mês garantem o total 
de 857.736 CNPJs ativos no 
Estado, além dos registros de 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), que são cons-
tituídos de forma virtual por 
meio do portal do Microem-
preendedor Individual. 

 Para o titular de Indústria, 
Comércio e Serviços, José Vit-
ti, a tendência de abertura 
de empresas em Goiás é de 
continuar com o crescimen-
to exponencial nos próximos 
meses devido aos incentivos e 

facilidades para o empresaria-
do. “Mesmo com todos os de-
safios impostos por mais uma 
intensificação da pandemia da 
Covid-19, o Governo de Goiás 
continua a cuidar dos nossos 
empresários e vamos manter 
a alta consolidação de novas 
empresas no Estado”, projeta.

Foram liberados R$ 112 mi-
lhões pelo Programa Estadual 
de Apoio ao Empreendedor 
(Peame) para empréstimos 
com juro zero para micro e pe-
quenos empresários que não 
demitirem funcionários, assim 

como para MEIs e profissionais 
autônomos. Todos usufruem 
de carência de seis meses e 
prazo de pagamento de até 
36 meses, que varia de acordo 
com a categoria. 

 Outra ação que fortalece a 
projeção de Vitti é o tempo de 
abertura de empresas no Esta-
do. Segundo o boletim do Mapa 
das Empresas, do terceiro qua-
drimestre de 2020, para abrir 
uma empresa em Goiás basta 1 
dia e duas horas, o que garante 
para o Estado a maior agilidade 
nesse quesito no Brasil.

Reprodução

Goiás tem terceiro recorde consecutivo na abertura de empresas

Secretaria de Educação registra queda de 
quase 50% na evasão escolar em Goiás



A babá do menino Henry 
Borel, Thayná Oliveira Fer-
reira, voltou atrás e admi-
tiu aos investigadores que 
mentiu em seu primeiro de-
poimento prestado à 16ª DP 
(Barra da Tijuca). Em mais 
de sete horas de declara-
ções, ela admitiu que sabia 
das agressões e afirmou que 
a mãe da criança, Monique 
de Medeiros, pediu que ela 
mentisse para a polícia há 
duas semanas.

Thayná disse ainda que 
a empregada da casa, Lei-
la Rosângela, a Rose, tam-
bém mentiu. A polícia sabe 
que no dia 12 de fevereiro, 
quando o vereador Dr. Jai-
rinho (expulso do Solida-
riedade) teria agredido o 
menino no final da tarde, 
as duas estavam dentro do 
apartamento.

Foi naquela tarde que 
Thayná mandou mensagens 
para Monique contando o 
que estava acontecendo e 
relatando as agressões, re-
veladas a ela pelo próprio 
Henry, depois que saiu do 
quarto de Dr. Jairinho.

No dia seguinte, 13 de 
fevereiro, Monique levou o 
filho ao Real D’Or, unidade 
pediátrica em Bangu, Zona 
Oeste da cidade.

A polícia quer esclarecer 
por que não há menção a 
essa ida ao hospital nos de-

poimentos de Monique, de 
Jairinho e da babá.

A morte do menino
O garoto, que tinha 4 

anos, chegou morto a um 
hospital da Zona Oeste do 
Rio na madrugada de 8 de 
março, com hemorragia e 
edemas pelo corpo. A Polícia 
Civil prendeu Dr. Jairinho e 
Monique Medeiros, padras-
to e mãe de Henry.

O inquérito do caso traz 
uma cronologia que pode 
esclarecer alguns fatos que 
levaram à morte de Henry. 
Uma dessas dúvidas diz res-
peito ao ocorrido em 12 de 

fevereiro, quando a babá de 
Henry revelou a Monique 
que Jairinho havia se tranca-
do com o menino no quarto.

Naquele dia, o garoto saiu 
do local machucado e disse 
que sentia dor na cabeça. 
Henry também mancava ao 
caminhar. A babá Thayná Oli-
veira Ferreira enviou a Moni-
que o vídeo desse momento.

Em 13 de fevereiro, Henry 
foi levado ao Hospital Real 
D’Or, em Bangu. Monique re-
latou que o filho havia caído 
da cama no dia anterior, por 
volta das 17h – mesmo horá-
rio em que a babá relatava as 
supostas agressões a Henry.
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O presidente do Sena-
do Federal, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), 

leu o requerimento para 
abertura da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da COVID-19 na sessão de-
liberativa desta terça-feira 
(13/4). Com a leitura do re-
querimento, a CPI está for-
malmente instalada.

O artigo 146 do regimen-
to interno do Senado não dá 
amparo legal à ampliação 
das investigações para fatos 
relacionados diretamente a 
Estados, por isso foi feita a 
ressalva que somente serão 
fiscalizados os repasses de 
recursos da União para os 
entes federados.Diz o regi-
mento que “não se admitirá 
Comissão Parlamentar de In-
quérito sobre matérias perti-
nentes à Câmara dos Deputa-
dos; às atribuições do Poder 
Judiciário; aos Estados”.

Pacheco permitiu a apu-
ração sobre recursos federais 
repassados aos estados, mas 

excluiu matérias de compe-
tência constitucional dos es-
tados e do Distrito Federal.

A sessão de hoje respon-
de à decisão do ministro Luís 
Roberto Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
que, na última quinta-feira, 
determinou ao Senado a ins-
talação da comissão requeri-
da por Randolfe Rodrigues.

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito terá 11 membros 
titulares e sete suplentes. O 
teto de despesas da CPI foi 
fixado em R$ 90 mil e a previ-
são é de que os trabalhos du-
rem inicialmente 90 dias.

Após autorizar a insta-
lação, Pacheco avisou a lí-
deres partidários que eles 
terão dez dias para indicar 
membros da CPI da COVID.

Na prática, porém, o 
funcionamento do colegia-
do pode demorar e ficar 
condicionado ao retorno 
dos trabalhos presenciais 
dos senadores, o que não 
há data para ocorrer.

Divulgação

Divulgação

Senado Federal abre CPI da COVID para 
investigar governo e repasses aos estados

Caso Henry: Babá volta atrás e diz que Mo-
nique pediu que ela mentisse à polícia

Divulgação

O Ministério da Saúde 
alertou ontem que 1,5 
milhão de pessoas deixa-
ram de tomar a segunda 
dose de um dos imunizan-
tes contra a Covid-19 no 
Brasil. Essa parcela da po-
pulação tomou a primeira 
dose da CoronaVac ou da 
AstraZeneca/Oxford, mas 
não completou o esque-
ma vacinal, e por isso não 
há proteção suficiente 
contra a doença.

“Mesmo que se vença 
o prazo, a orientação é de 
que se complete o esque-
ma vacinal” alerta Francie-
li Fontana, coordenadora 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

A pasta estuda estra-
tégias junto ao Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e ao Con-
selho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde 
(Conasems) para comple-
tar e ampliar a cobertura.

Clima de ‘barata-voa’
Professor da Faculdade 

de Saúde Pública da USP, 
Gonzalo Vecina Neto atri-
bui a falta de compareci-
mento à desorganização 
do sistema de saúde, que 
deveria entrar em contato 
com as pessoas que já re-
ceberam a primeira dose.

“Já é esperado que al-
gumas pessoas esqueçam 

de tomar a segunda dose. 
Mas o sistema de saúde 
tem o cadastro de quem re-
cebe os imunizantes e deve 
procurar essas pessoas por 
algum mecanismo, como o 
SMS” explica. A campanha 
de vacinação está ocorren-
do em clima de barata-voa, 
a população não foi devida-
mente instruída.

De acordo com pes-
quisadores, a primei-
ra dose desencadeia o 
início da produção de 
anticorpos, porém só é 
possível chegar à eficácia 
dos imunizantes, em mé-
dia, 50,3% da CoronaVac, 
e 70% da AstraZeneca,  
após a dose de reforço. 

Ministério da Saúde alerta que 1,5 milhão 
de pessoas perderam prazo da segunda 
dose da vacina contra a Covid-19



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
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 pro-
posta 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 óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia 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 PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O lixo plástico tem 
efeitos arrasadores 
para os oceanos, a 

vida marinha e a saúde hu-
mana. A poluição também 
afeta as indústrias de pesca 
e transporte marítimo. Por 
isso, um projeto internacio-
nal quer ajudar a reduzir o 
lixo plástico marinho com 30 
países da Ásia, África, Caribe, 
América Latina e Pacífico. 

O Projeto de Parcerias Glo-
Litter é implementado pela 
OMI (Organização Marítima 
Internacional) e FAO (Orga-
nização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimen-
tação) com financiamento in-
icial do Governo da Noruega 
por meio da Norad (Agência 
Norueguesa de Cooperação 
para o Desenvolvimento).  

A iniciativa ajudará o se-
tor com a redução de lixo 
marinho, incluindo equipa-
mentos de pesca perdidos 
ou descartados, em uma 
tentativa de salvaguardar os 
recursos costeiros e globais. 

O chefe do Departamen-
to de Parcerias e Projetos da 
OMI, Jose Matheickal, disse 
que o lixo marinho é um flage-
lo nos oceanos e no planeta. Já 
o diretor de Pesca e Aquicul-

tura da FAO, Manuel Barange, 
afirma que a iniciativa é um 
passo importante para lidar 
com o problema e ajudará a 
proteger o ecossistema, bem 
como a subsistência daqueles 
que dependem do oceano. 

Dez países já confirma-
ram a participação no pro-

jeto como Países Parceiros 
Líderes e outros 20 estão 
entre os Países Parceiros do 
Projeto GloLitter. Os PPL as-
sumirão papéis de liderança 
em suas respectivas regiões 
para defender ações nacio-
nais no contexto de apoio ao 
Plano de Ação da OMI sobre 

Lixo Marinho e as Diretrizes 
Voluntárias da FAO para a 
Marcação de Artes de Pesca.

Países líderes e parceiros 
Os LPCs e PCs trabalha-

rão juntos, por meio de 
um acordo de trabalho de 
geminação, para construir 

o suporte regional para o 
projeto. Entre os 10 princi-
pais parceiros estão Brasil, 
Índia, e Quênia. Cabo Ver-
de, Moçambique e Timor-
-Leste, de língua portu-
guesa, também integram a 
parceria ao lado da Tailân-
dia, Sri Lanka e outros. 

Nos próximos meses, as 
Unidades de Coordenação 
do Projeto na OMI e na FAO 
trabalharão com os LPCs para 
desenvolver Planos de Traba-
lho Nacionais adaptados às 
necessidades de cada país. 

O Projeto GloLitter equi-
pará os países parceiros 
com conhecimentos e fer-
ramentas. Entre eles estão 
documentos de orientação, 
material de treinamento e 
metodologias para ajudar 
a fazer cumprir os regula-
mentos existentes. O pro-
jeto também promoverá a 
conformidade com os instru-
mentos relevantes da FAO. 

A iniciativa facilitará o es-
tabelecimento de parcerias 
público-privadas para esti-
mular o desenvolvimento de 
soluções de gerenciamento 
de baixo custo para lixo plás-
tico marinho. Esse processo 
inclui a análise de como di-
minuir o uso de plásticos nes-
sas indústrias e a análise de 
oportunidades de reutiliza-
ção e reciclagem de plásticos. 

O trabalho para reduzir o 
lixo plástico está de acordo 
com o Plano de Ação da OMI 
para lidar com o lixo plástico 
marinho dos navios.

Reprodução

ONU: Iniciativa global combate lixo 
plástico marinho para limpar oceanos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
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 pro-
posta 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 óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia 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 PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A Rocco anunciou para 
12 de outubro o lançamento 
de um novo livro infantil de 
J.K. Rowling, autora da saga 
“Harry Potter“. “The Christ-
mas Pig“, ainda sem nome 
em português, sairá simul-
taneamente no Brasil, no 
Reino Unido e nos Estados 
Unidos, com mais de 20 tra-
duções ao redor do mundo.

Primeiro romance de 
Rowling voltado ao públi-
co infantil desde a série 
de Hogwarts, a obra conta 
a história de um porqui-
nho de brinquedo que 
ganha vida na véspera de 
Natal e ajuda seu dono, o 
menino Jack, a encontrar 
seu brinquedo favorito, 
que havia desaparecido.

No ano passado, durante 
a pandemia, a autora publi-
cou gratuitamente a fábula 
“O Ickabog”, cujos direitos 
autorais depois foram doa-
dos a causas filantrópicas.

Desde o fim de “Harry 
Potter”, uma das mais rentá-
veis sagas literárias de todos 
os tempos, a autora vinha se 
dedicando mais a obras para 

adultos, como o suspen-
se “Morte Súbita” e, sob o 
pseudônimo de Robert Gal-
braith, livros como “O Bicho-
-da-Seda” e “Branco Letal”.

O último deles, “Trou-
bled Blood”, publicado no 
ano passado em inglês e 
ainda sem tradução no 
Brasil, reacendeu as acusa-
ções de transfobia contra a 
escritora, ao trazer o per-
sonagem de um serial killer 
que se veste de mulher.

Ela já havia sido criticada 
por se posicionar, em de-
zembro de 2019, em defesa 
de uma mulher britânica 
que foi demitida por tuitar 
que pessoas não podem 
mudar seu sexo biológico.

“Vista-se como quiser. 
Chame a si mesmo do que 
quiser. Durma com qual-
quer adulto que consin-
ta você. Viva sua melhor 
vida em paz e segurança. 
Mas forçar as mulheres a 
deixarem seus empregos 
por afirmarem que sexo 
é real? #IStandWithMaya 
[eu apoio Maya]”, tuitou 
Rowling, na ocasião.

O aguardado Space Jam 
2: Um Novo Legado, 
com LeBron James (jo-

gador de basquete do Los An-
geles Lakers) e os Looney Tu-
nes, ganhou o primeiro trailer.

O longa é continuação do 
clássico Space Jam: O Jogo 
do Século (1996), estrelado 
por Michael Jordan, então 
jogador do Chicago Bulls e 
considerado um dos maio-
res jogadores de basquete 
de todos os tempos.

O aguardado Space Jam 
2: Um Novo Legado, com 
LeBron James (jogador de 
basquete do Los Angeles 
Lakers) e os Looney Tunes, 
ganhou o primeiro trailer.

O longa é continuação do 
clássico Space Jam: O Jogo 
do Século (1996), estrelado 

por Michael Jordan, então 
jogador do Chicago Bulls e 
considerado um dos maio-
res jogadores de basquete 
de todos os tempos.

Elenco
Space Jam 2: Um Novo 

Legado conta com nomes 
como Sonequa Martin-
-Green (Kamiyah James), 
Don Cheadle (Al-G Rhythm), 
Gabriel Iglesias (Ligeirinho), 
Kath Soucie (Lola Bunny), 
Eric Bauza (Patolino), Jeff 
Bergman (Pernalonga) e Bob 
Bergen (Gaguinho).

Estreia, direção e roteiro
Com direção de Malcolm D. 

Lee, o filme tem estreia mar-
cada para julho de 2021. Ryan 
Coogler e Sev Ohanian foram 

responsáveis pelo roteiro.

Jogadores da NBA e WNBA
Além de LeBron James, 

Space Jam 2 conta com al-
guns jogadores da Natio-
nal Basketball Association 
(NBA), como Anthony Da-
vis, Damian Lillard e Klay 
Thompson. Também terão 
jogadoras da Women’s Na-
tional Basketball Associa-
tion (WNBA): Diana Taurasi, 
Nneka Ogwimike e Chiney 
Ogwumike.

Trama
De acordo com o rotei-

rista Ben Mekler (via Canal 
Tech), a sinopse do filme é: 
“Durante uma viagem ao 
estúdio da Warner Bros., 
LeBron James e o filho aci-

dentalmente ficam presos 
em um mundo que contém 
todos os personagens e 
histórias do estúdio sob o 
controle de uma força de-
feituosa e poderosa chama-
da Al-G Rhythm.”

“Com ajuda do Perna-
longa, LeBron deve navegar 
por um mundo nunca antes 
imaginado, cheio de cenas 
e personagens icônicos de 
filmes enquanto reúnem os 
Looney Tunes para resgatar 
o filho. Agora, para voltar 
para casa, o jogador e os 
Tunes precisam desvendar 
o plano misterioso do vilão 
e ganhar um jogo épico de 
basquete contra superver-
sões digitais de atletas da 
NBA e WNBA enquanto o 
mundo inteiro assiste.”

Space Jam 2: Um novo legado 
tem astro da NBA LeBron James

J.K. Rowling, autora de 
Harry Potter, lança novo 
romance infantil neste ano


