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O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que o governo deve renovar o auxílio emergencial por “dois ou três meses”. Segundo o mi-
nistro, há compreensão de que a pandemia deve ficar “sob controle” nos próximos 60 a 90 dias, com o avanço da vacinação nos Estados. 

DIÁRIO DO ESTADO
Auxílio emergencial será prorrogado por
mais de dois meses e pode ser estendido

Maior dinossauro 
descoberto é iden-
tificado como de 
uma nova espécie  p2 p3

Ronaldo Caiado destaca importância 
do RRF para as contas públicas
O governador Ronaldo Caiado apontou o Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF) como fundamental para o equilíbrio das contas do Estado de Goiás 
durante entrevista concedida ao programa Café com CBN, da Rádio CBN.

p4

 O prefeito Rogério Cruz sancionou a lei municipal que reconhece os pit 
dogs como patrimônio cultural e imaterial de Goiânia. O evento de assina-
tura foi restrito, no Paço Municipal, e contou com a presença de repre-
sentantes do SindPitDog, parlamentares, secretário municipal de Cultura, 
Zander Fábio, entre outros membros da gestão.

Pit dogs são reconhecidos como 
patrimônio cultural de Goiânia  p2

RON BUGADO:  
AMIZADE ENTRE 

CRIANÇAS E ROBÔS
p8
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A Prefeitura de Goiâ-
nia distribuiu cerca 
de 1,5 mil mudas em 

ação simultânea nos par-
ques da Lagoa, Leolídio di 
Ramos Caiado, Jardim Bo-
tânico e Beija-Flor. O even-
to em formato drive-thru 
encerrou a programação da 
Semana do Meio Ambien-
te do município, na última 
segunda-feira (7/6). Entre 
os exemplares mais pedidos 
pela população estavam pés 
de acerola, goiaba, pitanga, 
ipê e quaresmeira. 

“Chamar a atenção e en-
volver a população na arbo-
rização da cidade é funda-
mental para que consigamos 
ampliar a nossa cobertura 
vegetal e com ela o bem-
-estar, a qualidade de vida 
e a amenização do clima da 
cidade”, disse o prefeito Ro-
gério Cruz. “Esse foi o intuito 
da nossa semana do meio 
ambiente e fomos muito 
bem sucedidos”, destacou.

Segundo o presidente da 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma), Luan Al-
ves, a ação marca um novo 
momento da política de 
arborização do município. 
“Nós estamos oferecendo 
todas as condições para 
que a população adote uma 
muda e cultive sua árvore. 
Estamos incentivando de 

forma incisiva o plantio”, co-
mentou o presidente.

Além da distribuição de 
mudas, os drive-thrus insta-
lados nos parques fizeram o 
recolhimento de materiais 
recicláveis e ações de edu-
cação ambiental para cons-
cientizar o público que fre-
quenta os locais. Para Luiz 
Francisco, morador do setor 
Goiânia Viva, a responsabi-

lidade pela arborização da 
cidade é de toda a popula-
ção. “Eu acredito que cada 
pessoa precisa assumir essa 
missão, o meio ambiente 
precisa da colaboração de 
todos”, afirmou.

 
Semana do Meio Ambiente

Com foco na ampliação 
da cobertura vegetal do mu-
nicípio, a Semana do Meio 

Ambiente promovida pela 
Prefeitura de Goiânia contou 
com o lançamento do pro-
grama Disque-Árvore, um 
serviço de entrega domiciliar 
e gratuita de mudas para se-
rem plantadas nas calçadas 
da cidade. Mais de 4 mil soli-
citações já foram registradas 
na plataforma, que oferece 
também orientações para a 
escolha da espécie adequa-

da e para o cultivo correto 
dos exemplares.

A Prefeitura realizou 
também o plantio de 600 
árvores em áreas degrada-
das que abrigam nascentes 
de córregos da capital e 
promoveu a rearborização 
de toda a extensão da Rua 
94, no Setor Sul, em ação 
que será expandida para 
outros locais da cidade.

Reprodução

O plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou, 
nesta terça-feira (08/6), o 
parecer do deputado Lu-
cas Vergílio (Solidariedade-
-GO) à Medida Provisória 
1033/2021. A matéria faci-
lita a permanência no Bra-
sil de oxigênio medicinal 
produzido por empresas 
localizadas em Zonas de 
Processamento de Expor-
tação (ZPEs) e altera a lei 
que permite a criação des-
sas áreas. A matéria segue 
para votação no Senado.

A MP enviada pelo 
Governo Federal define 
que essas empresas não 
precisariam cumprir, em 
2021, as regras atuais de 
ZPEs, que as obrigam a ter 
80% do faturamento anu-
al em vendas para o mer-
cado externo. O objetivo 
é viabilizar a comercializa-
ção nacional do produto, 
essencial no tratamento 
contra a covid-19.

Além de manter a pro-
posta original, em seu 
substitutivo como relator, 
Lucas Vergílio altera tam-
bém os regimes tributário, 
cambial e administrativo 
das Zonas de Processa-
mento de Exportação. “As 
ZPEs podem contribuir 
significativamente para a 
atração de investimentos, 
a criação de empregos, 
o aumento das exporta-
ções, a difusão de novas 
tecnologias e a redução de 
desequilíbrios regionais”, 
argumenta o deputado.

O parecer permite ain-
da o funcionamento de 
empresas prestadoras de 
serviços ligados à indus-
trialização para as empre-
sas produtoras de bens e 
mercadorias e todas conta-
rão com benefícios fiscais 
de outros regimes, como 
os previstos para Sudeco, 
Sudene e pela Lei de In-
formática. Equipamentos, 
máquinas, demais bens e 
serviços usados no proces-
so produtivo poderão con-
tar com a suspensão dos 
tributos incidentes.

Prefeitura de Goiânia distribui mais de 
mil mudas em parques via drive-thru 

O prefeito Rogério Cruz 
sancionou a lei municipal 
que reconhece os pit dogs 
como patrimônio cultural 
e imaterial de Goiânia. O 
evento de assinatura foi 
restrito, no Paço Municipal, 
e contou com a presença 
de representantes do Sind-
PitDog, parlamentares, se-
cretário municipal de Cul-
tura, Zander Fábio, entre 
outros membros da gestão.

“Quem em Goiânia nunca 
comeu um pit dog não sabe 
o que está perdendo”, decla-
rou o prefeito Rogério Cruz, 
que também ressaltou a 
importância da Lei para a va-
lorização e reconhecimento 
de tantas famílias que traba-

lham nesses locais. “Goiânia 
já deveria ter tido essa lei há 
muitos anos. Os nossos pit 
dogs são citados em todo o 
Brasil”, lembrou o prefeito.

Presidente do Sindi-
PitDog, Ademildo Godoi 
destacou que os pit dogs 
geram cerca de 25 mil em-
pregos na Capital. “Hoje é 
um dia muito alegre para 
nós, donos e trabalhadores 
de pit dogs. Eu trabalho no 
ramo há 28 anos, é um seg-
mento pequeno, mas que 
movimenta muita renda 
e o prefeito foi muito sen-
sível desde quando ainda 
era vereador e já defendia 
a nossa causa”, celebrou o 
representante da classe.

Pit dogs são reconhecidos como patrimônio cultural de Goiânia
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O governador Ronaldo 
Caiado apontou o 
Regime de Recupera-

ção Fiscal (RRF) como funda-
mental para o equilíbrio das 
contas do Estado de Goiás 
durante entrevista concedi-
da, nesta terça-feira (08/06), 
ao programa Café com CBN, 
da Rádio CBN Goiânia, apre-
sentado pelos jornalistas Luiz 
Geraldo e Mariani Ribeiro.

“O que estamos fazendo 
é alongar o perfil da dívida, 
trazer juros que sejam com-
patíveis, indexadores que 
sejam honestos e abaixar 
esse gasto mensal que nós 
temos”, explicou o governa-
dor ao informar que, atual-
mente, o Estado de Goiás 
paga em torno de R$ 210 
milhões de serviço da dívida 
(juro + encargos + amortiza-
ção) com precatório.

O governador pontuou 
que essa situação de alto 
endividamento “foi criada 
para que Goiás tivesse um 
projeto político eleitoral e 
não um projeto para o cida-
dão”. “Tomaram dinheiro a 
qualquer valor, a qualquer 
indexador. Quem suporta 
indexador de dólar?”, disse 
Caiado, ao relembrar que até 
hoje a atual administração 

do Estado nunca pôde fazer 
um empréstimo. “Goiás está 
bloqueado no Tesouro por 
descumprimento de com-
promissos feitos anterior-
mente”, informou.

Caiado ainda fez questão 
de lembrar que as mesmas 
pessoas que criticam hoje 
a entrada no programa de 
recuperação fiscal, também 
foram contra a proposta do 
ex-governador Alcides Rodri-
gues, que queria vender 30% 

da Celg D e regularizar a situ-
ação da companhia para que 
o Estado continuasse com a 
sua gestão. “Foram os mes-
mos que fizeram essa dívida 
de R$ 7 bilhões, que já soma 
R$ 22 bilhões do passivo to-
tal do Estado, e entregaram 
a Celg por R$ 1,2 bilhão. A 
empresa poderia ter sido 
salva naquele momento com 
a venda de 30% das ações. 
São essas pessoas que estão 
contra o RRF”, disparou.

A autorização para o Es-
tado ingressar no RRF foi 
concedida pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em 21 de 
maio de 2021, em votação 
unânime. Na ocasião, Caiado 
destacou que isso demons-
tra que o Governo de Goiás 
fez o dever de casa por apre-
sentar todas as exigências 
e, agora, está credenciado a 
renegociar sua dívida.

“Para se ter uma ideia, 
hoje nós pagamos R$ 2,5 

bilhões [de dívida] por ano. 
No primeiro ano da renego-
ciação, vamos pagar R$ 90 
milhões”, informou o gover-
nador na entrevista. Com 
o passar do tempo, o valor 
aumentará, mas o máximo 
a ser pago será de R$ 1,9 
bilhão. “Até chegar a R$ 1,9 
bilhão, em 2027, a arrecada-
ção de Goiás já triplicou ou 
quadruplicou. Então, esse 
valor já será irrisório”, com-
plementou Caiado.

Com o ingresso no RRF, o 
Governo de Goiás também 
terá condições de promover 
concursos e, dessa forma, 
preencher funções que esta-
vam vagas ou desativadas em 
virtude do Estado não poder 
realizar seleções. A decisão 
“dá fôlego ao Estado”, que só 
vinha funcionando graças à 
suspensão do pagamento do 
serviço da dívida, decorrente 
de liminares concedidas pelo 
STF a partir de junho de 2019. 
Agora, o Estado já poderá as-
sinar o contrato de refinancia-
mento de dívidas com a Se-
cretaria do Tesouro Nacional 
(STN), do Ministério da Fazen-
da, no valor da dívida suspen-
sa, que poderá alcançar R$ 4 
bilhões, com pagamento a 
partir de janeiro de 2022.

O refinanciamento da dí-
vida suspensa está de acor-
do com o artigo 23 da Lei 
Complementar (LC) 178, 
que vale para os Estados 
que têm dívida suspensa ju-
dicialmente, e não somen-
te para quem vai entrar no 
RRF. Ela vai ter o mesmo tra-
tamento que as dívidas que 
ficarão suspensas no futuro 
pelo RRF, que vão refinan-
ciar em 360 meses (IPCA 
mais 4% limitada à Selic).

O Governo de Goiás pro-
move nesta quinta e sexta-fei-
ra, dias 10 e 11 de junho, das 
14h30 às 17h30, o segundo 
Encontro Virtual do Sistema 
Estadual de Goiás de Biblio-
tecas Públicas – Ciclo I, com 
o tema “Bibliotecas Públicas: 
desafios e perspectivas”.

A iniciativa é coordenada 
pela Superintendência de Pa-

trimônio Histórico, Cultural e 
Artístico da Secult, e visa re-
fletir sobre os cuidados e a se-
gurança dos usuários e servi-
dores das bibliotecas públicas, 
frente aos desafios impostos 
pela pandemia da covid-19. 
A programação traz palestras 
e oficinas de conservação de 
documentos textuais, além de 
debate sobre acessibilidade.

O objeto do evento é trazer 
temas que possam ser pen-
sados e aplicados no dia a dia 
dos profissionais que atuam 
nas bibliotecas públicas de 
Goiás. Além de contribuir com 
a formação desses servidores, 
a intenção é proporcionar uma 
melhor interação entre as ins-
tituições e os seus usuários, 
com o fornecimento de mate-

riais informativos e orientação 
em atividades afins.

O primeiro ciclo desse en-
contro, que está sendo reali-
zado mensalmente por pro-
fissionais da área, foi aberto 
no dia 13 de maio. Para esse 
segundo ciclo, será ministra-
da, via google meet, a oficina 
“Noções Básicas de Conserva-
ção de Documentos Textuais”, 

com Vitória Bandeira, gradua-
da em Arte Visuais pela Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG), coordenadora do Mu-
seu da Imagem e do Som de 
Goiás (MIS), e conservadora 
de documentos fotográficos 
e textuais. A mediação será 
de Keith Valéria Tito, gerente 
de Museus, Bibliotecas, Insti-
tuto Goiano do Livro e Arqui-

vo Histórico da Secult.
O curso é gratuito e para 

participar basta acessar o link 
e ter a disposição documen-
tos textuais encadernados 
ou avulsos que apresentem 
algum tipo de dano, como su-
jidades, partes faltantes, ras-
gos, fungo, grampo, cola. Esses 
materiais serão trabalhados na 
parte prática do curso.

Reprodução

Governo de Goiás aborda desafios de bibliotecas públicas em encontro virtual

“Fundamental”: Ronaldo Caiado destaca 
importância do RRF para as contas públicas
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O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
reafirmou nesta 

terça-feira, 8, que o governo 
deve renovar o auxílio emer-
gencial por “dois ou três me-
ses”. Segundo o ministro, há 
compreensão de que a pan-
demia deve ficar “sob con-
trole” nos próximos 60 a 90 
dias, com o avanço da vaci-
nação nos Estados. Ele citou 
a previsão de governadores 
de que a população adulta 
estará imunizada até o fim 
de setembro, mas deixou a 
porta aberta para mais uma 
renovação em caso de frus-
tração nessas previsões.

“Vamos renovar (o auxí-
lio emergencial) agora, pe-
los próximos dois meses”, 
afirmou Guedes durante 
evento do Bradesco BBI. “Se 
for necessário estender (o 
auxílio) para outubro, tudo 
bem. Mas agora estamos 
prorrogando por dois ou três 
meses”, disse. Como mos-
trou o Broadcast (sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado), a extensão 
da ajuda a vulneráveis é uma 
forma de manter a assistên-
cia às famílias em um cená-

rio de risco de agravamento 
da pandemia de covid-19 e 
também evita um “vácuo” 
até o lançamento da nova 
política social permanente 
do governo, que ainda está 
em fase de preparação.

Nesta terça, Guedes dis-
se que o novo programa 
seguirá linhas “conservado-
ras” já observadas hoje no 

Bolsa Família e frisou que os 
recursos para bancá-lo fica-
rão dentro do Orçamento e 
do limite do teto de gastos, 
que restringe o avanço das 
despesas à inflação. O mi-
nistro não deu detalhes da 
reformulação, mas assegu-
rou que o valor do benefí-
cio médio será maior que o 
atual no Bolsa Família (cerca 

de R$ 190 mensais) e mais 
pessoas serão alcançadas. 
O auxílio emergencial con-
templa hoje 39,1 milhões 
de pessoas. Guedes desta-
cou que, no começo, o pro-
grama alcançava cerca de 
67 milhões, mas o governo 
preferiu “errar” para mais e 
evitar o risco de excluir al-
guém indevidamente.

Ao longo dos meses, se-
gundo o ministro, as regras 
foram sendo depuradas, 
e o escopo, reduzido. Ele 
também citou todas as ini-
ciativas do governo para 
socorrer empresas e traba-
lhadores durante a crise, 
como adiamento de tribu-
tos, programas de crédito a 
micro e pequenas empresas 

e a possibilidade de reduzir 
jornada e salário ou suspen-
der contrato, mediante o 
pagamento de um benefício 
pelo governo. “Fico muito 
confortável para dizer que 
alguns programas (de outros 
países) podem ter sido tão 
bons quanto os nossos, mas 
nenhum melhor”, disse Gue-
des. “A equipe fez um bom 
trabalho nesta guerra contra 
a pandemia.”

Recursos das privatizações
O ministro da Economia 

disse ainda que a equipe 
estuda destinar a um fundo 
parte dos recursos obtidos 
com privatizações, que se-
riam direcionados a bancar 
um programa de transferên-
cia de renda aos mais po-
bres. A iniciativa está sendo 
chamada pelo ministro de 
“Fundo Brasil”. No evento 
promovido pelo Bradesco 
BBI, Guedes citou que tem 
conversado com integrantes 
do Movimento Convergên-
cia Brasil sobre a proposta. 
“Imaginem um fundo com 
empresas estatais, cujo di-
nheiro da venda vai para os 
pobres”, disse o ministro.

Divulgação

Guedes: auxílio emergencial será prorrogado 
por mais 2 meses e pode ser estendido

Nesta terça-feira (8), a co-
missão especial da Câmara 
dos Deputados que analisou 
o Projeto de Lei 399/15 apro-
vou o texto-base de propos-
ta favorável à legalização do 
cultivo da cannabis para fins 
medicinais no Brasil. A ideia 
é que o plantio da Cannabis 
sativa seja regularizado tam-
bém para fins veterinários, 
científicos e industriais.  

Na votação pela autoriza-
ção do plantio da cannabis, 
foram 17 votos favoráveis e 17 

contrários. Nesse caso, o de-
sempate coube ao relator do 
PL, deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR), conforme determi-
na o Regimento Interno. Ago-
ra, falta votar destaques que 
podem alterar o substitutivo 
de Ducci ao projeto original 
do deputado Fábio Mitidieri 
(PSD-SE) e um apensado.

Como essa proposta tra-
mita em caráter conclusivo, 
ela poderia ser enviada di-
retamente ao Senado para 
votação. No entanto, os de-

putados já informaram que 
devem apresentar recurso 
para levar a análise para o 
plenário da Câmara. 

Cultivo medicinal
Vale explicar que o PL 

pode legalizar o cultivo da 
cannabis no país com res-
trições, caso aprovado. Por 
exemplo, o plantio seria 
permitido apenas a pessoas 
jurídicas, como empresas, 
associações de pacientes e 
organizações não governa-

mentais. Em outras palavras, 
não há nenhuma previsão 
para o cultivo individual. 
Além disso, as companhias 
interessadas deverão ser pre-
viamente autorizadas pelo 
poder público e deverá ser 
apresentado um plano de se-
gurança para evitar o acesso 
a pessoas não autorizadas.

A comercialização dos 
produtos deverá ser condi-
cionada à comprovação da 
eficácia terapêutica da me-
dicação, ou seja, ela precisa-

rá ter sua eficácia atestada. 
Também será necessário re-
ceita médica para o uso dos 
produtos cultivados e desen-
volvidos nacionalmente.

Nos últimos anos, o Brasil 
vive uma maior abertura para 
estes produtos medicinais. Em 
dezembro de 2019, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) autorizou a venda 
em farmácias de produtos à 
base de cannabis para uso 
medicinal no país, desde que 
haja prescrição médica. No 

entanto, o cultivo segue proi-
bido e empresas costumam 
importar o produto pronto.

Para a CEO da Seeding 
Brasil, Bruna Dagostino Ra-
mos, a aprovação — mesmo 
que inicial — é muito positiva 
para o setor brasileiro. Afinal, 
a autorização de cultivo fará 
com “tudo seja mais fácil 
para quem normalmente não 
teria acesso ao tratamento 
[com cannabis] ou precisa-
ria passar por meses de ba-
talha jurídica para isso”. 

Comissão aprova PL que legaliza cultivo de Cannabis para uso medicinal



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

STRADA 11/12 branca cs 
1.4 fire completa só 4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi: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
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-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza qualquer oferta 
do mercado! Ligue e faça 
o seu orçamento, fale 62 
99102-5593

-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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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Um enorme dinos-
sauro, cujos fósseis 
foram descobertos 

na Austrália em 2006, foi 
identificado como uma uma 
nova espécie, chamado Aus-
tralotitan cooperensis, sendo 
um dos maiores animais con-
hecidos a ter vivido na terra.

Ele pertence ao grupo ti-
tanosaur, que viveu há quase 
100 milhões de anos. Foram 
encontradas espécies desse 
grupo de dinossauros de 
pescoço longo e herbívoros 
em todos os continentes. Es-
tima-se que tenham tido 5 a 
6,5 metros de altura e 25 a 
30 metros de comprimento.

“Se as comparações do 
tamanho dos membros são 
alguma coisa, esse novo ti-
tanossauro está entre os 
cinco maiores do mundo”, 
disse Robyn Mackenzie, do 
Museu de História Natural 
de Eromanga no estado de 
Queensland (nordeste).

Os ossos fossilizados 
foram descobertos em 2006 
na quinta de uma família, a 
cerca de mil quilômetros a 
oeste de Brisbane, na Bacia 
de Eromanga, e o esqueleto 
recebeu o nome de “Coo-
per” em homenagem a um 
rio daquele estado.

A descoberta foi inicial-
mente mantida em segredo, 
pois os pesquisadores tra-
balharam pacientemente na 
escavação. O esqueleto foi 
exposto pela primeira vez ao 
público em 2007. Scott Hoc-
knull, paleontólogo do Mu-
seu de Queensland, explicou 
que confirmar que Cooper 
era uma nova espécie foi o 
resultado de um “processo 
muito longo e enfadonho”.

O trabalho, que envolveu 
comparações em 3D dos 
ossos de “Cooper” com os 
dos seus primos mais próxi-
mos, foi publicada na revista 
científica PeerJ. Muitos out-
ros ossos de dinossauro foram 
encontrados na mesma área, 
disse Hocknull, acrescentando 
que era necessária mais esca-
vação. “Descobertas como 
essas são apenas a ponta do 
iceberg“, disse.

O maior dinossauro conhe-
cido até a data é o Patagotitan 
mayorum, o “Titã Patagôni-
co”, descoberto na Argentina 
em 2017. Os paleontólogos 
estimaram que poderia pesar 
cerca de 70 toneladas, o equi-
valente a cerca de dez elefan-
tes africanos, e medir cerca de 
37 metros de comprimento e 
oito metros de altura.

Reprodução

Maior dinossauro descoberto na Austrália 
é identificado como de uma nova espécie
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Ela está em todas! Anitta 
foi confirmada, nesta terça-
-feira (8/06), no line-up do 
Palco Mundo do Rock in Rio 
Lisboa, que será realizado  – à 
princípio – no ano que vem, 
em Portugal. O festival, origi-
nalmente criado no Brasil, co-
meçou a divulgar sua progra-
mação da edição europeia, 
deixando a gente, por aqui, 
só saudade dos eventos.

A carioca comemorou a 
nomeação em seu Twitter, 
falando sobre voltar aos pal-
cos depois de um longo pe-
ríodo sem shows por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus. “Animada pra rever 
meus fãs no Palco Mundo do 

Rock In Rio Lisboa em 2022. 
Se cuidem até lá“, comentou 
ela, que irá se apresentar 
em 26 de junho, dia em que 
também terá shows de Post 
Malone e Jason Derulo.

Outros artistas já confir-
mados para o festival são 
Foo Fighters, Liam Galla-
gher, The National, A-Ha e 
Duran Duran. O Rock in Rio 
Lisboa foi adiado duas ve-
zes por conta da pandemia 
de covid-19. No entanto, 
com o avanço da imuniza-
ção contra a doença em di-
versas partes do mundo, a 
expectativa é aconteça nos 
dias nos dias 18, 19, 25 e 
26 de junho de 2022.

Nesta terça-feira (8), a 
20th Century Studios 
divulgou o primeiro 

trailer da sua nova animação 
Ron Bugado, dirigida pelo trio 
Sarah Smith, Jean-Philippe 
Vine e Octavio E. Rodriguez. 

Ron Bugado conta uma his-
tória de Barney, um garoto de 

11 anos que se torna amigo 
de um robô que não funciona 
direito. A dupla vai se aventu-
rar em um mundo onde robôs 
falam, andam e são melhores 
amigos dos humanos.

A sinopse diz que em 
Ron’s Gone Wrong vamos 
acompanhar a história de 

Barney, um garoto social-
mente desajeitado, e Ron, 
seu novo amigo que fala e 
anda, e é um dispositivo co-
nectado digital que deveria 
ser seu Melhor Amigo Fora 
da Caixa. Os erros de con-
figuração e mau funciona-
mento de Ron durante essa 

época de redes socais vão 
colocar o garoto e seu robô 
em uma aventura cheia de 
ação onde os Termos de Ser-
viço vão se mesclar com os 
de uma verdadeira amizade.

“Ron Bugado” tem data de 
estreia programada para 21 de 
outubro nos cinemas do Brasil.

Ron Bugado: garoto e robô 
defeituoso se tornam amigos

Anitta é confirmada no 
Palco Mundo do Rock in Rio 


