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Presidente Jair Bolsonaro promete fim das
emissões de gases de efeito estufa até 2050
O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu, a alcançar, até 2050, a neutralidade zero de emissões de gases de efeito estufa no
país, antecipando em dez anos a sinalização anterior, prevista no Acordo de Paris. “Entre as medidas necessárias para tanto, destaco
aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. p4

Governo de
Goiás investe
mais de R$ 65
milhões em
escolas de tempo integral p3
(62) 3010-4014

Inep propõe avaliar
modelo de educação
de cursos superiores remotamente p4
(62) 98219-1904

“Imunize contra
a Fome” já arrecadou uma tonelada de alimentos p2
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Novo decreto da Prefeitura libera
funcionamento aos fins de semana
Em reunião com representantes do setor econômico da capital, nesta
quinta-feira (22/04), no Paço Municipal, ficou acertado que o próximo
decreto de combate à Covid-19, que passará a valer a partir de hoje. p2
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Novo decreto da Prefeitura libera
funcionamento aos fins de semana
Reprodução

E

m reunião com representantes do setor
econômico da capital,
nesta quinta-feira (22/04),
no Paço Municipal, ficou
acertado que o próximo
decreto de combate à Covid-19, que passará a valer
a partir de hoje, permitirá o
funcionamento de atividades não essenciais aos fins
de semana. De acordo com
o secretário de Governo, Arthur Bernardes, que liderou
a reunião, “a notícia é boa,
mas vem acompanhada de
muita responsabilidade e
observância plena dos pro-

tocolos sanitários”.
O prefeito Rogério Cruz
determinou que fossem realizados estudos de viabilidade
para contemplar os setores.
“Reconhecemos que muitos
negócios têm mais movimento aos fins de semana. E
entendendo que os empresários estão inteiramente comprometidos com o combate
ao coronavírus e que vivemos
um momento de estabilidade, decidimos dar esta contribuição à economia da nossa
cidade”, destacou o prefeito.
Arthur Bernardes ressaltou que a decisão foi base-

ada em estudos técnicos,
o que possibilita a flexibilização. “A análise constante
dos dados epidemiológicos nos possibilitaram flexibilizar este decreto que
contempla muitas das reivindicações dos senhores.
Os índices começam a nos
mostrar que a gente tem
uma relativa segurança para
fazer essa reabertura, mas
não de forma plena”, enfatizou o secretário.
Ao cobrar dos empresários atenção para que
ajudem o poder público na
fiscalização de irregularida-

des, o secretário Municipal
de Saúde, Durval Pedroso, afirmou que o cenário
da pandemia é sempre de
alerta e cuidado.
Presidente do Fórum Empresarial, Marcelo Baiocchi
destacou a política de diálogo instituída pela gestão
de Rogério Cruz. “É fundamental o modelo que temos
hoje na prefeitura, que é o
diálogo. Vocês trazem com
tanta clareza que, mesmo
na hora de fechar, vocês terão o nosso apoio também”,
sublinhou. Sandro Mabel,
presidente da Fieg, também

elogiou a administração.
“Teve a coragem de conversar, negociar e entender as
dificuldades de cada setor. A
prefeitura sempre foi muito
responsável e sensível aos
empresários”, afirmou.
O novo decreto será assinado pelo prefeito Rogério
Cruz ainda nesta quinta-feira
e deverá manter os horários
em funcionamento da forma
como está no atual decreto.
Outra mudança que deverá
conter no documento é a
permissão para a execução
de ambientação sonora ao
vivo limitada a dois músicos.

“Imunize contra a Fome” já arrecadou uma tonelada de alimentos
A Prefeitura de Goiânia
reconhece os desafios impostos pela pandemia, especialmente na área socioeconômica. Ampliando suas
ações de assistência ao goianiense, a gestão lançou, no
último dia 15, a campanha
Imunize contra a Fome, em
parceria com o Mesa Brasil,
projeto do Sesc-Goiás.
O projeto visa atingir
grande parte da população
goianiense que sofre duplamente com a pandemia. Por
isso, convida cada cidadão
que for receber a vacina
contra a Covid-19 e H1N1 a
doar um quilo de alimento

não perecível. A doação é
totalmente voluntária e os
produtos serão direcionados às famílias cadastradas
nos CRAS e NAS da Secretaria Municipal de Desenvol-
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vimento Humano e Social,
além de assistidas pelos distritos sanitários da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).
“Não fechamos os olhos
para a dificuldade das pes-

soas com o básico, por isso,
campanhas como o Imunize contra a Fome ampliam
nossas ações de assistência
à população, fazendo com
que as doações cheguem
de forma rápida a quem
precisa”, enfatiza o prefeito
Rogério Cruz. Até o momento, as doações arrecadadas
chegam a quase uma tonelada, motivo de comemoração para o gestor. “Neste
momento tão desafiador
que a pandemia proporciona, a quantidade de alimentos arrecadados consolida a
empatia e solidariedade do
goianiense”, elogia.

Campanha em andamento
A campanha Imunize
contra a Fome segue arrecadando um quilo de
alimentos não perecíveis
de quem for se vacinar
contra a Covid-19 e H1N1.
Por isso, coloca à disposição 81 postos de vacinação, entre escolas municipais, unidades de saúde
e drive thru. “São todos os
pontos de atendimento à
vacinação, portanto, tanto
pacientes quanto acompanhantes são convidados
a doar”, explica a gerente
de gestão distrital da SMS,
Rosa Brígida.
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Goiânia
sedia etapa
regional de
torneio de
robótica
Goiânia receberá, de
forma on-line, a etapa
regional do Torneio First
Lego League (FLL) - Torneio SESI de Robótica.
O evento, realizado nos
dias 23 e 24 de abril,
contará com 300 competidores de 33 equipes de
escolas Sesi, públicas e
particulares de Goiás.
Com o tema REPLAY, a
competição estimula os
estudantes a pensarem
em maneiras inovadoras
de motivar e tornar as pessoas mais ativas, buscando
incentivar a prática de atividades físicas para garantir mais qualidade de vida
e menos sedentarismo. A
abertura oficial está será
amanhã, às 9 horas, com a
participação do presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), Sandro Mabel.
As equipes terão que
identificar e explorar um
problema relacionado a
temática e propor uma
solução viável, através da
apresentação de projetos
de inovação, englobando soluções inovadoras.
Além do projeto de inovação, os competidores
são avaliados no desafio
do robô. Eles construirão
um robô totalmente autônomo, com componentes LEGO, que realizará
missões em uma arena de
competição com a mesma
temática da temporada.
Outro quesito de avaliação são os core values
(Valores do Coração, em
português), pilares que
fundamentam todo o torneio: cooperação mútua,
respeito ao outro, tolerância, diversidade e competição amigável. As equipes
celebram a descoberta, o
trabalho em equipe de forma colaborativa, guiadas
pelos valores do Torneio.
Todo os trabalhos
apresentados pelas equipes serão avaliados por
um grupo composto por
aproximadamente 30 juízes e liderado pelo Juiz
Chefe do evento. A competição será transmitida
pelo canal do Sistema
Fieg no YouTube.
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Governo de Goiás investe mais de R$ 65
milhões em escolas de tempo integral
O
Reprodução

Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), já investiu
R$ 65 milhões, desde 2019,
em melhorias da infraestrutura e aquisição de equipamentos para os Centros de
Ensino em Período Integral
(Cepis) espalhados por todo
o território goiano. Ao todo,
151 unidades atendem a 42
mil alunos. “Não se trabalha
a aprendizagem somente na
sala de aula. É necessário e,
por isso, nós investimos na
criação de um ambiente escolar cuidado, acolhedor, todo
voltado para o desenvolvimento das pessoas”, afirma
secretária Fátima Gavioli.
A superintendente de
Educação Integral da Seduc,
Márcia Antunes, detalha
como os recursos têm sido
aplicados. Já são mais de
R$ 35 milhões em equipamentos para os Cepis, que
incluem, por exemplo, laboratórios de Ciências, de
Química, Física e Biologia;
materiais de tecnologia,
computadores, ar-condicionado, material para cozinha
e refeitório; além de mobili-

ário de maneira geral. “Algumas dessas aquisições estão
em curso, mas outras foram
concluídas e os equipamentos estão nas escolas”, diz.
Os outros R$ 30 milhões
foram injetados na estrutura física das escolas estaduais de tempo integral, com
obras de reforma, construção e melhoria, como cober-

tura de quadra, adequação
de laboratórios, ampliação
de cozinha, construção de
refeitórios e de mais banheiros. “É um processo de
reestruturação e uma série
de investimentos emblemáticos para o sucesso da política pública da educação em
tempo integral no Estado”,
ressalta a superintendente.

Mais aprovação
As boas médias no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); a aprovação nos
vestibulares, além da maior
participação dos estudantes
nas atividades escolares no
regime especial de aulas não
presenciais (Reanp) come-

çam a aparecer como frutos
dos investimentos do Governo de Goiás nos Cepis.
“As nossas escolas têm
conseguido aprovar mais
nos vestibulares e no
Enem”, aponta Fátima Gavioli, ao destacar que mais
de 70% dos alunos do Ensino Médio dos Cepis entram
nas universidades e dão

continuidade ao ensino superior com sucesso.
Ainda de acordo com a
secretária da Educação, o
acompanhamento a estes estudantes mostra que, à medida que vão para o mercado
de trabalho, eles também
alcançam espaços significativos em virtude de seu desenvolvimento e preparo para o
enfrentamento dos desafios.
Outro ponto em que os
Cepis se sobressaem são
as médias alcançadas no
Ideb. As escolas estaduais
de tempo integral do ensino médio, para além de
boas notas, atingem médias
maiores do que as da rede
estadual como um todo. Enquanto a rede tem um Ideb
de 4,7, os Cepis já estão
com o Ideb de 5,3.
Hoje, em Goiás, as 151
unidades escolares de
tempo integral estão organizadas da seguinte forma:
37 têm, exclusivamente,
ensino médio; 58 são de
Ensino Fundamental e 56
atendem Ensino Médio e
Ensino Fundamental. Ao
todo, 42 mil alunos estão
matriculados nos Cepis.

Através de palestras, Seduc discute efetivação do desporto escolar
A Secretaria de Estado
da Educação de Goiás (Seduc) promove nesta quinta
e sexta-feira, dias 22 e 23
de abril, a palestra ‘Efetivação Desporto Escolar: Os
caminhos da ação’, destinada a todos os profissionais de Educação Física da
rede estadual. A palestra
acontecerá nos dias 22 e

23 de abril de 2021.
Esta é uma ação do projeto ‘Efetivação’, desenvolvido a partir da Superintendência de Desporto
Educacional Arte e Educação da Seduc, que tem
como objetivo incentivar e
promover a qualificação dos
profissionais através de palestras, workshosp’s, cursos,

conferências e aulas.
De acordo com a Gerente
de Projetos Extracurriculares de Desporto e Educação
Física, Silvana Taís de Morais, “o objetivo principal
do projeto é valorizar o professor de educação física,
ofertando o aprimoramento
profissional e aumentando
a qualidade das aulas de

educação física da rede.”
Ela acrescenta também
que as ações do projeto têm
gerado debates e interações,
como por exemplo na palestra da semana passada:
‘Efetivação: A luz da Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC) e Documento Curricular para Goiás (DCGO)’
que, de acordo com os par-

ticipantes, foi bem atrativa.
Na palestra desta semana, o intuito é apresentar
ao professor de Educação
Física uma visão do aluno
paradesporto, abordando
vários segmentos mostrando experiências exitosas e
conhecimentos técnicos de
especialistas. Ao longo do
ano, acontecerão diversas

ações do projeto.
A palestra terá duração
de quatro horas que serão
divididas entre quinta e
sexta-feira, dias 22 e 23 de
abril. Com início às 14h, o
evento acontecerá através
do Canal do Desporto, pelo
Youtube, e contará com a
presença de quatro palestrantes experientes na área.
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Presidente Jair Bolsonaro promete fim das
emissões de gases de efeito estufa até 2050

O

presidente Jair Bolsonaro se comprometeu, hoje (22),
a alcançar, até 2050, a neutralidade zero de emissões
de gases de efeito estufa
no país, antecipando em dez
anos a sinalização anterior,
prevista no Acordo de Paris.
“Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui
o compromisso de eliminar
o desmatamento ilegal até
2030, com a plena e pronta
aplicação do nosso Código
Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas
emissões até essa data”, disse
Bolsonaro em discurso na Cúpula de Líderes sobre o Clima.
A neutralidade zero (ou
emissões líquidas zero) é
alcançada quando todas as
emissões de gases de efeito estufa que são causadas
pelo homem alcançam o
equilíbrio com a remoção
desses gases da atmosfera,
que acontece, por exemplo, restaurando florestas.
De acordo com Bolsonaro,
“como detentor da maior
biodiversidade do planeta
e potência agroambiental”,
nos últimos 15 anos o Brasil
evitou a emissão de mais de
7,8 bilhões de toneladas de

Divulgação

carbono na atmosfera.
Durante seu discurso,
além de definir metas e
compromissos, o presidente
apontou as iniciativas realizadas pelo Brasil para a preservação do meio ambiente,
como projetos nas áreas de
geração de energia limpa e
de desenvolvimento tecnológico na agricultura. “O Brasil
participou com menos de 1%
das emissões históricas de
gases de efeito estufa, mes-

mo sendo uma das maiores
economias do mundo. No
presente, respondemos por
menos de 3% das emissões
globais anuais”, disse.
Segundo o presidente,
para alcançar as metas de
desmatamento, é preciso,
além de medidas de ações e
controle, promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica, que, segundo
ele, é a mais rica do país em
recursos naturais, mas que

apresenta os piores índices
de desenvolvimento humano.
“Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia,
valorizando efetivamente a
floresta e a biodiversidade.
Esse deve ser um esforço que
contemple os interesses de
todos os brasileiros, inclusive
indígenas e comunidades tradicionais”, argumentou.
Bolsonaro disse ainda
que é fundamental contar

com os recursos financeiros
de países, empresas, entidades e pessoas “dispostos a
atuar de maneira imediata,
real e construtiva na solução
desses problemas”.
Os artigos 5º e 6º do
Acordo de Paris tratam sobre os procedimentos financeiros para alcançar a
redução das emissões, tema
que deverá ser debatido na
26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudança Cli-

mática, a COP26, que será
realizada em novembro em
Glasgow, na Escócia.
“Os mercados de carbono são cruciais como fonte
de recursos e investimentos para impulsionar a ação
climática, tanto na área
florestal quanto em outros
relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo
de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa
remuneração pelos serviços
ambientais prestados por
nossos biomas ao planeta,
como forma de reconhecer
o caráter econômico das
atividades de conservação”,
disse Bolsonaro.
Em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, na semana passada, o presidente Bolsonaro
já havia se comprometido a
acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Ele, inclusive, reconheceu o aumento
das taxas de desmatamento
a partir de 2012 e afirmou
que o Estado e a sociedade
precisam aperfeiçoar o combate a esse crime ambiental.
No documento, ele também
reafirmou a necessidade de
apoio econômico.

Inep propõe avaliar novo modelo de educação de cursos superiores remotamente
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
anunciou a intenção de testar
um novo modelo de avaliação
das instituições de educação
superior, cujas estruturas e
funcionamento passarão a ser
examinados remotamente.
Em nota, a autarquia vinculada ao Ministério da Educação
informou que a avaliação ex-

terna virtual in loco passará a
ser feita integralmente online,
com o objetivo de “melhorar o
processo de avaliação do ensino superior brasileiro, especialmente diante do atual cenário
causado pela pandemia”.
O início da avaliação virtual está previsto para o dia 26
de abril. A proposta do Inep é,
ainda este mês, inspecionar
remotamente a 11 instituições

– número que a autarquia garante que incrementará gradualmente, mês a mês, até
atingir a meta de 5 mil visitas
no fim de outubro de 2021.
Neste primeiro momento, a avaliação externa remota online não atenderá a
todos os cursos - medicina,
odontologia, enfermagem
e psicologia, por exemplo,
continuarão sendo examina-

dos presencialmente.
A proposta já foi apresentada à Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Conaes), que a homologou, bem como ao Conselho
Nacional de Educação (CNE)
e às associações representativas das instituições de ensino.
De acordo com o presidente da Câmara de Educação
Superior do CNE, Joaquim

José Soares Neto, o projeto
foi entregue aos conselheiros
na semana passada e será discutido no âmbito do conselho
- que tem caráter consultivo,
sendo responsável por assessorar o MEC no diagnóstico de
problemas e deliberar sobre
medidas para aperfeiçoar os
sistemas de ensino.
Em nota, o presidente do
Inep, Danilo Dupas, afirmou

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

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------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
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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
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

ANO 12, Nº 2708
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
------------------------------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
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-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas Preumium. Confirmar
disgem 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$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO
CONSTRUTIR CIVIL fazemos
reformas, pintura, manutencado! 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
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------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
-------------------------------

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
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Disney vai lançar curta prelúdio de
Soul, da Pixar, focado na Alma 22

Reprodução

Reprodução

Edredom & Pipoca
sua nova revista digital

O

Disney + anunciou,
nesta quinta-feira
(22/3), que vai lançar um curta prelúdio de
Soul, animação da Pixar indicada ao Oscar 2021. Intitulado de 22 Contra a Terra, a
produção mostra a história

da cética Alma 22 antes dos
acontecimentos do longa.
No curta, 22 desafia as
regras do Pré-Vida e se recusa
a ir para a Terra, recrutando
uma gangue de cinco almas
novas em sua tentativa de rebelião. Porém, as atividades

levam a resultados inesperados, o que pode ocasionar
uma surpreendente revelação
sobre o significado da vida.
Em 22 Contra a Terra, a comediante Tina Fey volta como
a voz original da sarcástica personagem. Além disso, o curta

tem direção do veterano cineasta da Pixar, Kevin Nolting.
O curta estreia no Disney
+ em 30 de abril. Já Soul concorre ao prêmio de melhor
animação na cerimônia do
Oscar 2021, marcada para
este domingo (25/4).

Pensando em reunir em
um só portal todas as informações e atualizações
da cultura pop, o Edredom
& Pipoca foi criado. Com a
proposta de entreter e, ao
mesmo tempo, também informar, o mais novo portal
chega para todos e todas
que amam o streaming,
cinema, música, viagens,
televisão, livros e curiosidades. Como uma rede de
transmissão, o site surge na
forma de uma revista online, ou seja, um periódico
virtual destinado à cultura.
O Edredom & Pipoca
busca, também, uma conexão com os leitores e leitoras. Com uma linguagem
mais informal e interativa,
o site estará presente nas

redes sociais também. Uma
vez entendo que o público
necessita de um conteúdo
simples, mas de qualidade, a
revista virtual vai reunir tudo
isso para que, no final do dia,
os leitores e leitoras só cheguem em suas casas e aproveitem as dicas que são postadas diariamente no site.
Desta forma, a revista
virtual, o Edredom & Pipoca,
promove uma experiência
de leitura baseada em informatividade, diversidade e inclusão. Isto porque, os mais
diferentes assuntos vão estar
disponíveis de forma online,
desde fatos curiosos até o
que se pode fazer em uma
sexta-feira à noite em casa e
dicas de lugares para conhecer no Brasil e no mundo.

