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‘Cidade Inteligente’ começará com projeto
de segurança na Avenida 24 de Outubro
O prefeito Rogério Cruz afirmou, que o projeto Cidade Inteligente vai começar por um modelo piloto focado em reforçar a segurança
em áreas comerciais. A expectativa do prefeito é instituir o programa ‘Rua Inteligente’ na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. p2

Um ano de
pandemia:
consequências da pandemia na educação é pior que
o esperado p4
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Prefeitura de
Goiânia lança
pesquisa sobre
Influenza H1N1 p2
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Pela primeira vez na
história, Goiás pode
ter mais mortes
que nascimentos p3
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FCO aprova 90 cartas-consultas e assegura investimento de R$ 119,2 mi
Durante a reunião de número 360, a Câmara Deliberativa do Conselho de
Desenvolvimento do Estado (CDE/FCO) discutiu e aprovou 90 cartas-consultas para obtenção de crédito nas modalidades empresarial e rural. p3
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‘Cidade Inteligente’ começará com projeto
de segurança na Avenida 24 de Outubro
Reprodução

O

prefeito
Rogério
Cruz afirmou, nesta
segunda-feira
(19/4), que o projeto Cidade
Inteligente vai começar por
um modelo piloto focado
em reforçar a segurança em
áreas comerciais. A expectativa do prefeito é instituir o
programa ‘Rua Inteligente’
na Avenida 24 de Outubro,
em Campinas. A fala ocorreu
após reunião na Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), em Brasília.

“Para efetivar o projeto
Cidade Inteligente, nós teremos que dar bons passos.
E o primeiro passo é tornar
o comércio seguro, sendo
que o meu desejo é levar a
‘Rua Inteligente’ para Campinas”, enfatizou Rogério
Cruz. O prefeito pontuou
que deverá se reunir com a
associação dos comerciantes da região e entidades
do setor comercial para
dialogar e “projetar aquilo
que desejamos de melhor

para a nossa Goiânia”.
O presidente da ABDI,
Igor Calvet, considerou que
o trabalho da Agência é
prover as cidades brasileiras com tecnologia que melhore a vida dos cidadãos
em diversas áreas, como
mobilidade e segurança pública. “Ficou definido que
nós vamos trabalhar junto
à Prefeitura nos próximos
dias para construir com o
secretariado quais são as
necessidades de Goiânia e

quais são potenciais tecnologias que eventualmente
utilizaremos no município”,
explicou Calvet.
Segundo Rogério Cruz,
este será um projeto inicial
para viabilizar uma das propostas desta gestão, que é
criar infraestrutura de qualidade em todos os pontos
da capital. “A Cidade Inteligente passa pela conectividade, em dar oportunidade
a todos os moradores, trabalhadores e estudantes

de terem acesso à internet
por meio de fibra ótica,
com velocidade e segurança”, registrou.
Desde o início da gestão,
o prefeito Rogério Cruz tem
visitado ministérios e outros
órgãos federais para encaminhar projetos e captar recursos para aplicar na capital.
Participaram da agenda desta segunda-feira o deputado
federal João Campos e o chefe de gabinete do prefeito,
José Alves Firmino.

Prefeitura de Goiânia lança pesquisa sobre gripe Influenza H1N1
A campanha de vacinação contra a Influenza teve
início no último dia 12 de
abril, seguindo determinações do Ministério da
Saúde. Em um cenário já
de risco, em virtude da pandemia do novo coronavírus,
a vacinação é de suma importância para evitar a doença altamente contagiosa e,
consequentemente, colapso
hospitalar. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) e a Universidade
Federal de Goiás (UFG) lançaram o estudo “Vacinação
contra influenza: motivação
e conhecimento da população alvo”. A pesquisa visa
atingir pelo menos 1.200
pessoas pertencentes à po-
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pulação de risco.
A influenza é uma infecção viral aguda do sistema
respiratório,
altamente
contagiosa, cuja gravidade se relaciona ao risco de
transmissão na população
de risco ou baixa imunidade.
Consequentemente,
traz altos índices de hospitalizações e mortes, daí a
importância da vacina. “O
objetivo do estudo é averiguar o impacto da vacinação em grupos prioritários,
analisando motivações e
conhecimentos desse recorte da população. Assim,
contribuímos com a abordagem de profissionais da
saúde em campanhas e
projetos intervencionistas

de imunização”, explica Luana Cássia Ribeiro, secretária executiva da SMS.
A metodologia consiste
em aplicar entrevistas por
meio de questionários a
um público de 1.200 pessoas pertencentes aos grupos
de risco. Com as perguntas,
vai analisar o conhecimento e motivação da população que tomou a vacina
Influenza na campanha de
vacinação de 2020 em postos de saúde na cidade de
Goiânia. O estudo também
identifica a influência de
fatores como redes sociais,
campanhas, apoio familiar,
gratuidade, recomendação
médica e o próprio conhecimento da população.
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Com 80%
afetado, setor de eventos prepara retorno
em “novo
normal”
A vice-presidente da
Associação Brasileira de
Empresas de Eventos
(Abeoc), Fernanda Cury,
aponta que o setor de
eventos em Goiânia já
está há mais de 390 dias
sem funcionar. Com cerca
de 80% da categoria de
trabalhadores voltada ao
setor sendo afetada pela
pandemia de coronavírus
e suas implicações na sociedade como um todo,
Fernanda explica que
muitas empresas ligadas
ao ramo podem vir a fechar diante do cenário
que está sendo vivido.
A vice-presidente da
Abeoc destaca que mediante à segunda onda
de covid-19 tudo ainda
faz-se muito incerto.
No entanto, ela aponta para o fato de que
o setor tenta retomar
de forma lenta, seguindo todos os protocolos
recomendados para o
momento. “Gostaríamos
de começar um retorno
mediante a observância
de todos os protocolos
exigidos.
Poderíamos
tentar seguir o mesmo
modelo que é praticado em igrejas, as quais
funcionam com cerca de
30% de sua capacidade
total.”, ressalta.
Fernanda Cury relata
que cerca de R$ 350 milhões teriam sido perdidos diante da falta dos
chamados eventos de
negócios, os quais são importantes para que sejam
firmados contratos de negócios e a consequente
movimentação da economia, por exemplo.
Fernando Carlos Pereira, presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis, destaca também que a falta
de produtividade no setor de eventos acaba por
impactar o setor de hotelaria, fazendo com que
as taxas de ocupação de
hotéis fiquem 45% abaixo do que era registrado
em tempos normais.
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FCO aprova 90 cartas-consultas e assegura
investimento de R$ 119,2 mi em Goiás
D
Reprodução

urante a reunião de
número 360, realizada nesta quinta-feira
(15/04) por videoconferência,
a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do
Estado (CDE/FCO) discutiu e
aprovou 90 cartas-consultas
para obtenção de crédito nas
modalidades empresarial e
rural que vão assegurar um
investimento de R$ 119,2 milhões e com previsão de gerar
338 empregos diretos.
Das 90 cartas-consultas
aprovadas, 30 foram reservadas para o segmento empresarial, que destinou R$
19 milhões para pequenos
empresários, R$ 20,9 milhões
para pequeno-médio, R$ 19,9
milhões para médio e R$ 2,5
milhões para grande. Das outras 60 cartas aprovadas do
setor rural, R$ 800 mil foram
para empresários de pequeno
porte, R$ 28,1 milhões para
pequeno, R$ 22,6 pequeno-médio e R$ 5 milhões para
médio, considerando que essas referências são relativas
ao faturamento anual dos empreendedores/empresas.
Com essa rodada de aná-

lise e aprovação de cartas, o
CDE/FCO assegura recursos
para 50 municípios e atende
todas as regiões do Estado.
“Buscamos uma distribuição
correta do FCO, fazendo com
que esse dinheiro seja melhor
distribuído no Estado de Goiás, dando oportunidade para
as pessoas de baixa renda terem acesso ao crédito nesse

momento mais delicado em
razão da pandemia”, afirma o
governador Ronaldo Caiado.
Titular da Secretaria da
Retomada e presidente do
conselho, César Moura, comandou a reunião que teve a
participação de representantes de entidades de classe, do
Banco do Brasil (agente financeiro do fundo), servidores pú-

blicos de várias pastas do Governo de Goiás e empresários.
O titular da Secretaria de
Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti, cita que a quantidade de pequenos empresários atendidos mostra que o
governo tem o foco na direção
certa, dos empresários que
mais estão sofrendo as consequências da pandemia, e leva

os recursos disponíveis para
eles, que em algum momento
da crise tiveram que paralisar
suas atividades. Vitti lembra
que o governo lançou recentemente um grande programa
com linhas de crédito especiais para os micro e pequenos
empreendedores, inclusive
com juros zero. “Nesses momentos de crise é preciso ter

sensibilidade e atender quem
realmente é mais vulnerável”,
disse o secretário.
Já o titular da Retomada,
César Moura, destaca que o
FCO é uma ferramenta importante para assegurar recursos aos empresários, que
precisam de melhores condições na tomada dos empréstimos, com juros mais baixos.
Os municípios contemplados são: Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Caturaí, Guapó,
Anápolis, Catalão, Pontalina,
Goianira, Leopoldo de Bulhões, Trindade, São Luís de
Montes Belos, Quirinópolis,
Piranhas, Rio Verde, Serranópolis, Mineiros, Piracanjuba, Nova Crixás, Montividiu,
Itumbiara, Ipameri, Palestina
de Goiás, Jussara, Caiapônia, Baliza, Córrego do Ouro,
Aporé, São Luiz do Norte,
Silvânia, Corumbaíba, Chapadão do Céu, Indiara, Uruaçu,
Campestre de Goiás, Inaciolândia, São Miguel do Passa
Quatro, Bom Jesus de Goiás,
Aruanã, Guarani de Goiás,
Nova América, Montes Claros
de Goiás, Araguapaz, Jataí,
Ivolândia, Fazenda Nova.

Pela primeira vez na história, Goiás pode ter mês com mais mortes que nascimentos
Goiás pode registrar mais
mortes do que nascimentos
em abril. Neste mês eram
3.370 registros de óbitos
emitidos, contra 3.321 registros de nascimento, segundo
dados do Portal da Transparência do Registro Civil, em
Goiás. Em março, foram computados 6.685 registros de

óbitos, contra 7.202 registros
de nascimentos.
Para o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
de Goiás (Arpen – GO), Bruno
Quintiliano, os números apontam que, pela primeira vez na
história, o país Pode registrar
mais mortes do que nascimen-

tos em um mês. “Nos cartórios
temos sentido na prática esta
diferença, com grande diminuição contínua dos nascimentos
enquanto os óbitos dispararam e atingiram a maior marca
da história de Goiás”, lamenta
ele ao relacionar a situação
com o período de pandemia
do novo coronavírus.

E completa: “O Cartório
de Registro Civil foi um dos
serviços essenciais, que não
fechou em nenhum momento nesta pandemia, o que
fez com que vivenciássemos
na pele a realidade dura da
pandemia que tem atingido
tantas famílias brasileiras.”
Vale destacar, no Brasil,

março também registrou essa
aproximação. Foram 182.852
registros de óbitos contra
231.088 de nascimento emitidos. Foi o menor patamar
da série histórica do Registro
Civil, iniciada em 2003.
Já em abril, até esta segunda, o País computa 96.603
registros de óbitos contra

105.385 de nascimento. Os
dados podem ser acessados
no Portal da Transparência do
Registro Civil, sendo a base
de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos
praticados pelos Cartórios de
Registro Civil do País. O cruzamento é feito pelo IBGE.
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Um ano de pandemia: consequências da
pandemia na educação é pior que o esperado

O

Banco Mundial divulgou neste mês de
março levantamento
sobre os efeitos do fechamento das escolas na América Latina e Caribe. O estudo
apontou que 71% dos alunos
brasileiros podem não aprender o básico da educação: ler.
A “pobreza de aprendizagem” pode afetar o Brasil de
maneira muito contundente,
pois o relatório mostra que
alunos da América Latina já
possuem um atraso médio de
três anos em relação a alunos
de países da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Um dos motivos apontados para esse prejuízo do
aprendizado é a restrição de
internet, que não está acessível a todos. Além disso, a
falta de aula presencial pode
elevar em 15% a desistência
dos alunos. Sem falar na ausência da merenda escolar,
por exemplo, que impacta
10 milhões de estudantes na
América Latina, de acordo
com o estudo.
Os prejuízos excedem o
campo intelectual, e abalam
o emocional e físico, além de
impactar na capacidade de
ingresso dessas pessoas no

Divulgação

mercado de trabalho, resultando em prejuízos de capital nos países, segundo informações do levantamento.
Para a professora do 4º
ano do Ensino Fundamental 1, Alice da Silva Castro,
a educação à distância
prejudica o aprendizado,
porque os alunos não têm
contato com a leitura coletiva da sala de aula.

“Você não consegue passar uma leitura que extrapole a do livro didático. A gente
também não sabe se esse
aluno está lendo”, afirmou.
“O que a gente consegue ter
certeza são das atividades
que vêm prontas, vem respondidas. Mas a gente também fica com dúvida se são
os alunos mesmo que estão
respondendo essas ativida-

des ou se são os pais para
que eles não fiquem prejudicados”, reflete.
A pedagoga Nathália Simão também acredita que
o ensino remoto dificulta o
acompanhamento do aluno. “Percebo um desânimo
da própria criança. Muitas
ficam com a câmera desligada. A gente desconfia se
alguns jogam ao invés de as-

sistir aula. Se não há supervisão de um adulto isso pode
acontecer”, observa.
Para a professora do 4º ano
do Ensino Fundamental 1, Alice da Silva Castro, a educação
à distância prejudica o aprendizado, porque os alunos não
têm contato com a leitura coletiva da sala de aula.
“Você não consegue passar uma leitura que extrapole

a do livro didático. A gente
também não sabe se esse
aluno está lendo”, afirmou.
“O que a gente consegue ter
certeza são das atividades que
vêm prontas, vem respondidas. Mas a gente também fica
com dúvida se são os alunos
mesmo que estão respondendo essas atividades ou se
são os pais para que eles não
fiquem prejudicados”, reflete.
A pedagoga Nathália Simão também acredita que
o ensino remoto dificulta o
acompanhamento do aluno. “Percebo um desânimo
da própria criança. Muitas
ficam com a câmera desligada. A gente desconfia se
alguns jogam ao invés de assistir aula. Se não há supervisão de um adulto isso pode
acontecer”, observa.
Ytallo Ribeiro da Silva,
que é professor do 2º ao 9º
do Ensino Fundamental 2,
percebe as mesmas dificuldades. “Não se tem muito
controle sobre a turma no
que diz respeito a execução
das atividade e avaliações. E
entra outro fator importante que é a tutoria e participação dos responsáveis em
casa. Alguns alunos têm outros não têm”, apontou.

Conselho de Medicina diz que não aprova tratamento precoce contra covid-19
Durante audiência pública da Comissão Temporária
da Covid-19 do Senado na
manhã de hoje (19), o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Donizette Giamberardino Filho,
esclareceu que “o Conselho
Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce e não aprova
também nenhum tratamento

do tipo protocolos populacionais [contra a covid-19]”.
Ano passado, o conselho
aprovou parecer que facultou aos médicos a prescrição
da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes
com sintomas leves, moderados e críticos de covid-19.
Segundo o médico, o que
o CFM fez foi uma autorização fora da bula [off label]

em situações individuais e
com autonomia das duas
partes, “firmando consentimento esclarecido [médico]
e informado [paciente]”.
Em nenhum momento ele
[o CFM] autorizou qualquer
procedimento experimental
fora do sistema CRM/CFM.
“Esse parecer não é habeas
corpus para ninguém. O médico que, tendo evidências

de previsibilidade, prescrever
medicamentos off label e isso
vier a trazer malefícios porque
essa prescrição foi inadequada, seja em dose ou em tempo de uso, pode responder
por isso”, avaliou Donizette.
Perguntado por senadores sobre uma revisão de posicionamento do CFM diante
de evidências científicas de
ineficiência dessa prescrição,

o médico disse que a entidade está frequentemente reavaliando condutas, mas que
nesse caso, especificamente,
só uma decisão de plenário
poderia reverter a orientação
dada em abril do ano passado.
Politização
Já a microbiologista Natália
Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (ICQ),

da Universidade de São Paulo
(USP), ressaltou que existem
vários tipos de estudos científicos que têm sido reportados
para tentar validar o uso do
chamado kit covid ou tratamento precoce, que causaram
controvérsia no Brasil. Segundo ela, os melhores estudos
nessa área mostram que vários componentes desse kit já
foram desmentidos. “

Goiás, Tocantins e DF, 20 de Abril de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2706
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
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ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos
sen do 1 suíte, garagem
para 2 carros, duas sacadas grandes sendo no
4° anQd. 148 n° 33 esq.
c/ Rua Hermann Komma
- Cidade Jardim - Goiânia-GO
Fala com Vilmar
9.9943-2713/
9.85312959 ou Ianamá 9.96952778
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas
131mil
jóia
imójoiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

DIÁRIO DO ESTADO

CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------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,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159

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

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
(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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Helicóptero Ingenuity da NASA realiza
primeiro voo de teste com êxito em Marte
O
pequeno helicóptero
espacial
Ingenuity,
da agência espacial norte-americana, a Nasa,
subiu aos céus de Marte às
11h50 (horário de Lisboa). A
manobra era esperada com
grande expectativa pelos controladores da missão, devido à
fina atmosfera marciana.
Os primeiros dados recebidos informavam que
tudo ocorreu como previsto e pouco depois chegou a
confirmação de que o teste
foi executado com perfeição.
As imagens transmitidas
pela Nasa mostram a equipe comemorando, depois
de ter recebido as primeiras
informações e um pequeno
vídeo, registrado pelo rover
Preserverance, revelando o
pequeno voo do Ingenuity.
De acordo com a equipe
da Nasa, o helicóptero fez um
curto voo vertical e subiu a
uma velocidade de 28 metros.
Uma entrevista coletiva
dos controladores da missão
está prevista para as 15h, quando eles darão mais detalhes sobre o voo teste.
Ingenuity
O Ingenuity é um mini
helicóptero ou drone com
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pouco mais de meio metro
de altura e com um peso de
1.800 gramas.
Composto com duas hélices de 1,2 metro, feitas de uma
fibra de carbono ultra leve e
com um corpo cúbico, o drone espacial tem uma fonte de
alimentação composto por um
painel solar que carrega três
pequenas baterias de Lítio.
Desde que aterrissou no
solo marciano, o Ingenuity passou por várias fases,
desde a resistência às baixas temperaturas, às poeiras
marcianas e a uma atualização do software.
Agora, depois desse teste bem-sucedido, os operadores da missão já estão de
olho no próximo objetivo, um
curto voo do drone da Nasa,
que tentará fazer um pequeno trajeto oval, em um deslocamento horizontal de 30
metros, a partir do local onde
se encontra atualmente.
O “fragil” Ingenuity prova
agora que é possível voar em
Marte e vai fornecer aos engenheiros da NASA todos os
elementos (telemetria) para
a construção de futuros objetos voadores que vão fazer
parte da exploração planetária de Marte e não só.
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Conheça filme que junta Alice no
País das Maravilhas e Peter Pan

A

lice no País das Maravilhas e Peter Pan,
dois
personagens
clássicos dos respectivos
autores Lewis Carroll e J.M.
Barrie, já foram adaptados
para diversas mídias. O cinema é uma das principais,
mas nunca com a proposta
de Alice E Peter - Onde Nascem Os Sonhos.
O longa não só faz um
crossover entre esses dois
ícones, como traz uma ideia
inédita nas suas abordagens.
Para ficar por dentro da produção, venha com a gente e
saiba tudo sobre o filme:
Trama e abordagem
Assim como Peter Pan, de
2015, o Onde Nascem Os Sonhos aposta em uma história
de origem. Na trama, depois
da trágica morte do irmão
mais velho, Alice e Peter vão
proteger os seus pais, Rose e
Jack, e ajudá-los a superar a
dor dessa perda tão grande.
A “salvação” oferecida
pela dupla é justamente a
imaginação deles. Eles praticamente criam o País das
Maravilhas e a Terra do Nun-
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Danilo Gentili afirma que
políticos temem que ele seja
candidato em 2022

ca nas suas mentes, como locais que trazem a inocência e
a magia infantil.
Por isso, como o trailer
comprova, o filme não poupa nos efeitos visuais e nas
referências aos locais em
questão. Do navio voador ao
buraco na terra, a produção
promete cativar por si só
com inovações, como também conquistar os fãs antigos dos personagens.

Elenco e direção
Alice é vivida por Keira
Chansa (National Theatre
Live: Small Island), enquanto Peter é encarnado por
Jordan A. Nash (Aladdin).
Ambos são negros, o que
contribui para esse frescor
na retratação dos dois nas
telonas, presente por meio
da representatividade.
Além disso, o longa ainda conta com outros no-

mes de peso, como: Angelina Jolie (Malévola), David
Oyelowo (Selma), Michael
Caine (Batman - O Cavaleiro Das Trevas) e Gugu Mbatha-Raw (Brooklyn - Sem
Pai Nem Mãe).
A direção ficou a cargo
de Brenda Chapman. A cineasta é conhecida por ter
vencido o Oscar de Melhor
Animação por Valente, produção da Pixar.

Nesta segunda-feira, 19,
o humorista Danilo Gentili
afirmou que acredita que
os políticos temem que
uma candidatura dele ao
cargo de presidente da República, em 2022, seja “levada a sério”. A declaração
dada em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo
“Eles [os políticos] é que
temem que a minha candidatura seja levada a sério,
e não o contrário. A minha
principal bandeira é a realidade. Dentro dessa realidade limitadora, eu colocaria os dois pés no chão e
procuraria entender tudo o
que pode ser feito antes de
prometer alguma coisa”,
declarou o humorista.
O apresentador do pro-

grama The Noite, no SBT,
afirmou não descartar a candidatura para presidente. No
entanto, ele disse que entrar
em um projeto político seria
um “sacrifício”, e não um
passo “carreirista”. Para ele,
a política traria apenas prejuízo à sua vida.
“Na política, eu teria
que conviver com políticos,
ganharia muito menos dinheiro do que ganho hoje
e também comprometeria
a minha fama, ou seja, seria só prejuízo para mim.
Entrar na política para mim
seria um sacrifício, como é
um sacrifício alguém ir para
a guerra. Mas as pessoas
vão para a guerra quando
percebem que o que amam
está sob ameaça”, disse.

