
DIÁRIO DO ESTADO

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Regularização do título Regularização do título 
de eleitor termina no de eleitor termina no 
dia 4 de maio; conheça dia 4 de maio; conheça 
passo a passopasso a passo

Que tal investir no Que tal investir no 
patinete elétrico e patinete elétrico e 
fugir de gastos com fugir de gastos com 
transportes tradicionais?transportes tradicionais?

Regularização do título Regularização do título 
de eleitor termina no de eleitor termina no 
dia 4 de maio; conheça dia 4 de maio; conheça 
passo a passopasso a passo

FERNANDA
MORAIS

CHRIS
SANTOS

FERNANDA
MORAIS

Assembleia aprova reajuste a Assembleia aprova reajuste a 
professores da rede estadual em Goiásprofessores da rede estadual em Goiás
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ao novo piso salarial determinado pelo governo federal. O projeto também aumenta para R$ 3.943,37 o salário dos professores efetivos nível “III”, 
referência “A”, e para R$ 4.446,16 o dos docentes nível “IV”, referência “A”, além de reajustes a professores contratados.  p3
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O governador Ro-
naldo Caiado lan-
çou, na tarde desta 

quarta-feira (16), o Inova Ex-
port, programa do Governo 
de Goiás que irá capacitar 
empresas de base tecnoló-
gica para exportação, com 
foco também no desenvol-
vimento econômico, gera-
ção de emprego e de renda. 
“Goiás tem de sair sempre 
à frente. Não podemos fi-
car na esteira de ninguém. 
Temos de fazer política que 
seja inteligente, são cabeças 
criativas que empolgam”, 
disse o governador sobre a 
iniciativa, que é desenvolvi-
da em nove fases e está em 
andamento desde janeiro.

O foco é qualificar pe-
quenas e médias empresas 
goianas inovadoras que te-
nham potencial para atuar 
no mercado externo. “Com 
isso, o Estado gera credibi-
lidade e passa a ser compe-
titivo internacionalmente”, 
salientou Caiado. No edital 
de seleção, 73 empresas 
foram homologadas e par-
ticiparam de uma primeira 
capacitação. Daqui para a 
frente, o processo será afu-
nilado, até que pelo menos 
20 participantes estejam 
aptos a iniciar as suas ex-

portações.
O secretário de Estado 

de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), Marcio Cesar 
Pereira, explicou que o Ino-
va Export estimula os em-
preendedores a buscarem 
possibilidades. Trata-se 
não só de oferecer produto 
para o mercado internacio-
nal, mas de entender como 
adaptá-lo para atender à 
demanda. “É importante 
que a empresa não olhe 
apenas para o regional. 

Ela deve olhar para fora, 
pensar no mercado exter-
no, buscar novos recursos 
e trazer esse dinheiro para 
Goiás”, pontuou.

Ao longo do programa, 
os empreendedores têm 
acesso a requisitos básicos 
para se lançar além das 
fronteiras, como legislação, 
regras sanitárias, comu-
nicação e marketing. Para 
isso, foi firmada parceria 
com a Universidade Federal 
de Goiás (UFG), por meio 

da Faculdade de Adminis-
tração, Ciências Contábeis 
e Ciências Econômicas. 
“Internacionalizar tem de 
deixar de ser uma meta 
de poucos e ser uma meta 
possível”, definiu a reitora 
da UFG, Angelita Pereira 
de Lima. “Programas como 
esse nos ajudam a atrair 
talentos e, principalmente, 
manter cabeças pensantes 
no Estado”, ressaltou.

As áreas de atuação das 
empresas participantes são 

variadas, como: alimenta-
ção, bebidas, confecção/
vestuário, cosméticos/
perfumaria e indústria da 
transformação. Por meio 
do Inova Export, elas rece-
bem conhecimentos sobre 
inteligência comercial e 
incubação. Paralelo a isso, 
a parceria entre a Sedi e a 
UFG também contempla 
os universitários goianos. 
“Esse projeto qualifica 
nossos estudantes e pes-
quisadores, porque abre 

Em coletiva de impren-
sa na manhã desta quarta-
-feira (16), o presidente da 
Associação Filho do Divino 
Pai Eterno (Afipe), padre João 
Paulo Santos e o prefeito de 
Trindade, Marden Gabriel Al-
ves de Aguiar Júnior (Patriota) 
confirmaram a preparação 
para a Romaria presencial 
em 2022. Apesar disso, não 
está descartada a possibi-
lidade de que a festa acon-
teça de forma remota, pelo 
terceiro ano consecutivo.

De acordo com o padre 
à frente da Associação, o 

governo estadual informou 
que daria um parecer defi-
nitivo quanto à realização 
da festa no mês de maio, 
tendo em vista o quadro 
epidemiológico. No en-
tanto, segundo ele, não é 
possível esperar até lá para 
começar o planejamento, 
já que a Festa de Trindade 
começa em três meses, na 
última semana de junho.

“O momento atual em 
que vivemos permite pensar 
em programar uma Romaria 
presencial e estamos traba-
lhando nesta perspectiva. 
No entanto, temos a matu-
ridade de observar o movi-

mento da pandemia e, se for 
necessário, abrirmos mão 
ou suspendermos”, pontuou 
padre João Paulo.

Antes da coletiva de 
imprensa, um encontro na 
Basílica reuniu a Paróquia 
de Trindade, a prefeitura do 
município, Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bom-
beiros para avaliar o quadro 
pandêmico. O município 
costuma receber 3 milhões 
de fiéis durante a Festa do 
Divino Pai Eterno. Segundo 
o prefeito, o cenário atual 
da cidade é favorável. “Hoje, 
Trindade está numa realida-
de de controle da pande-

mia. Mais de 85% da popu-
lação totalmente vacinada, 
margem grande de crianças 
vacinadas e números [de 
casos] em queda”, afirmou 
Marden Gabriel. O prefeito 
disse ainda ser necessário 
observar não só o cenário 
epidemiológico do municí-
pio, mas também de todo o 
estado e do país, tendo em 
vista que muitos fiéis vêm 
de outros locais. Não foi de-
finida uma data limite para 
a decisão de retomar a festa 
presencialmente.

Nesta terça-feira (15), 
Trindade flexibilizou o uso 
de máscara em locais aber-

tos para pessoas vacinadas 
e sem comorbidades, por 
meio de decreto. “[Na festa 
presencial] com certeza te-
rão protocolos específicos 
para realização, mais rigo-
rosos, tendo em vista que 
a pandemia não vai acabar 
de um mês para o outro”, si-
nalizou o prefeito.

Se houver a Festa do 
Divino presencial, será 
avaliado se é possível con-
tar com shows, barracas e 
desfile dos carreiros, que 
participarão de reuniões, 
assim como a rede hote-
leira e comerciantes, para 
discutir os rumos da festa.

Reprodução

De forma unânime, a 
Câmara Municipal aprovou 
em primeira votação, na 
manhã desta quarta-feira 
(16/3), o projeto de Lei que 
revoga a obrigatoriedade de 
máscaras em Goiânia. A fle-
xibilização do uso do equi-
pamento de proteção facial 
para ambientes abertos 
havia sido anunciada na se-
mana passada pelo prefeito 
Rogério Cruz e, para entrar 
em vigor, ainda depende de 
uma segunda votação por 
parte dos parlamentares. 

 Segundo o líder do pre-
feito na Câmara, Anselmo 
Pereira (MDB), o projeto 
será encaminhado para a 
Comissão de Saúde, presi-
dida pelo vereador Mauro 
Rubem (PT), para ser vota-
do ainda hoje, no período 
da tarde. “Com isso, o proje-
to será votado amanhã (17), 
em segunda e última vota-
ção. Posteriormente, enca-
minhado ao prefeito para 
ser sancionado”, explicou. 

 Anselmo lembrou ain-
da que caberá ao prefeito, 
após a promulgação da 
matéria, baixar um decre-
to regulamentando a lei e 
estabelecendo os parâme-
tros legais para o seu fun-
cionamento. A intenção 
da prefeitura é manter o 
uso obrigatório da másca-
ra em todos os ambientes 
fechados, como acade-
mias, escolas e igrejas. 

 Na justifica do projeto 
para desobrigar o uso em 
ambientes abertos, a pre-
feitura alegou que a co-
bertura vacinal completa 
contra a covid-19 atingiu 
75,3% da população. A ma-
téria aponta melhora no 
cenário epidemiológico da 
covid-19, com reduções na 
média móvel de casos de 
internação e de óbitos nas 
últimas quatro semanas
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O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
(PT) aparece com 2º 

pontos percentuais de fren-
te sobre o atual presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro (PL). É o que aponta a 
pesquisa Quaest/Genial, di-
vulgada nesta quarta-feira 
(15), em primeira mão, pela 
CNN. Nela, Lula tem 45% 
das intenções de voto, con-
tra 25% de Bolsonaro.

O pedetista Ciro Gomes 
é o terceiro candidato mais 
lembrado pelos eleitores, 
com 7%, seguido do ex-
-ministro Sergio Moro, que 
tem 6% da preferência, o que 
configura empate técnico. 
Outros nomes lembrados na 
pesquisa são os do governa-
dor de São Paulo, o tucano 
João Dória, que tem 2% das 
intenções de voto no cenário 
com o maior número de can-
didatos, número idêntico ao 
do deputado federal André 
Janones (Avante).

Única mulher pré-candi-
data à presidência, a sena-
dora Simone Tebet (MDB) foi 
citada por 1% dos pesquisa-
dos, mesmo percentual ob-

tido pelo governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Lei-
te. Ele, no entanto, teria que 
deixar o PSDB para disputar 
o cargo, já que o nome do 
partido é o de João Dória. Fe-
lipe d’Ávila (Novo) foi citado, 
mas não alcançou 1%.

SEGUNDO TURNO
A pesquisa simulou cin-

co cenários para o segundo 
turno das eleições 2022. Em 

todos eles, o ex-presidente 
Lula seria vitorioso. Contra o 
presidente Jair Bolsonaro os 
percentuais seriam de 54% a 
32%. Na disputa contra Ciro 
Gomes, 51% a 23%. Já frente 
a Sergio Moro ficaria 53% a 
26%. Com João Dória e Edu-
ardo Leite: 56% a 15% e 57% 
a 15%, respectivamente.

METODOLOGIA
A margem de erro da pes-

quisa Quaest/Genial é de 2 
pontos percentuais para mais 
ou para menos e o índice de 
confiança é de 95%. O levan-
tamento foi feito com duas 
mil pessoas a partir dos 16 
anos – que são aquelas aptas 
a votar – em entrevistas face-
-a-face, entre os dias 10 e 13 
de março. A pesquisa está re-
gistrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sob o protoco-
lo BR-06693/2022.

A Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) aprovou 
nesta quarta-feira (16/3), em 
primeira votação, o projeto 
de lei  nº 0978/22, que reajus-
ta os salários dos professores 
da educação da rede esta-
dual. O valor corresponde ao 
novo piso salarial determina-
do pelo governo federal no 
início de fevereiro. O projeto 

também aumenta para R$ 
3.943,37 o salário dos profes-
sores efetivos nível “III”, refe-
rência “A”, e para R$ 4.446,16 
o dos docentes nível “IV”, refe-
rência “A”, além de reajustes a 
professores contratados.

A propositura altera a Lei nº 
13.909, de 25 de setembro de 
2001, revoga a de nº 20.959, de 
12 de janeiro de 2021. Além dis-

so, institui unicamente no mês 
de janeiro de 2022, o pagamen-
to de aulas complementares 
aos professores da Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc). 
A votação na Casa ocorreu sob 
protestos de professores e ser-
vidores do Estado.

A proposta do Governo 
ressalta que os ganhos fi-
nanceiros decorrentes desse 

reajuste, a título de reposição 
salarial e abrangem a revisão 
geral anual relativa à data-
-base de 2022. Por sua vez, o 
art. 4º da proposta assegura 
o piso salarial de R$ 3.845,63 
ao professor contratado por 
tempo determinado de ní-
vel superior e aos do Projeto 
Alto Paraíso, com carga horá-
ria de 40 horas semanais.

Reprodução
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Levantamento disponibili-
zado pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE), em Goiás 
aponta que  530 mil goianos 
precisam regularizar seus tí-
tulos de eleitores. O prazo 
para resolver a pendên-
cia com a Justiça Eleitoral 
termina no dia 4 de maio. 
Quem continuar inadim-
plente fica impedido de vo-
tar no pleito desse ano.
Devem ficar atentos ao 
prazo todos brasileiros  que 
precisam quitar multas 
por ausência nas urnas em 
eleições anteriores. Quem 
não votou em três eleições 
seguidas e está com título 
cancelado também tem 
que regularizar a situação.
4 de maio é data limite ain-
da para solicitação da pri-
meira via do título, transfe-
rência de domicílio eleitoral, 
revisão de dados eleitorais 
(inclusão de nome social ou 
a mudança do local de vo-
tação no município) e ainda 
para regularizar a situação 
de eleitores brasileiros que 
moram fora do País.
Toda a logística pode ser 
resolvida pela internet atra-
vés do sistema Título Net. A 
Justiça Eleitoral reforça ain-
da que, do dia 5 de maio até 
o final do pleito de 2022, 
o cadastro eleitoral fica fe-
chado sem a possibilidade 
de efetivar qualquer alte-
ração no registro do eleitor.
A exceção é a emissão da 
segunda via do título que 
pode ser feita até dez dias 
antes do 1º turno.

PASSO A PASSO:
Primeiro, acesse o portal do 

TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) e preencha os dados 
para verificar se o seu título 
está regular. Basta clicar, na 
página inicial do site, em 
“Situação Eleitoral”. A con-
sulta pode ser feita com 
nome completo, número 
do título de eleitor ou CPF.
Outro caminho prático para 
essa verificação é por meio 
do aplicativo e-Título, que 
também é válido como um 
título eleitoral digital e está 
disponível gratuitamente.
Caso haja algum débito, 
o eleitor precisa gerar a 
Guia de Recolhimento 
da União (GRU) e fazer o 
pagamento. O próximo 
passo é aguardar a iden-
tificação da quitação pela 
Justiça Eleitoral e o regis-
tro na inscrição pela zona 
eleitoral onde for inscrito.
Depois da checagem so-
bre sua situação eleitoral, 
o eleitor precisa reunir os 
dados que serão fornecidos 
ao Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) do estado corres-
pondente. O procedimento 
é feito pela internet.
Pode ser necessário digitali-
zar ou tirar fotos de alguns 
documentos: RG, Compro-
vante de Endereço, Com-
provante de pagamento de 
débito com a Justiça Eleito-
ral (quando houver); Certifi-
cado de quitação de serviço 
militar (para homens com 
idade entre 18 e 45 anos).
O requerimento será conclu-
ído após análise das infor-
mações prestadas e dos do-
cumentos apresentados. O 
processo pode ser acompa-
nhado no sistema Título Net.
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Em um simples passeio 
pelas ruas de Goiânia dá 
para notar que eles es-

tão ganhando espaço. O pati-
netes elétrico vem invadindo 
o trânsito das principais capi-
tais do país pela economia e 
vantagens em meio a tantas 
altas dos combustíveis e do 
custo de vida em geral. Ape-
sar de parecer muito caro, 
este meio de transporte vem 
ganhando terreno até entre 
os que costumavam utilizar 
ônibus coletivos.

A aparência minimalista 
deles também engana por se-
rem mais potentes e sofistica-
dos do que parecem. É um es-
tilo que parece ter vindo para 
ficar, principalmente quando 
são colocados no papel os 
gastos comparativos com um 
carro, uma moto ou mesmo 
transporte público.

A economia pode ficar 
perto de R$9 mil em um ano, 
incluindo o combustível, a ma-
nutenção periódica, IPVA, se-
guro e a depreciação do bem. 

Outro atrativo é que não há 
exigência de habilitação, em-
placamento ou pagamento de 
impostos para parte delas.

No mercado, a definição 
de patinete elétrico inclui 
diversos tipos de veículos 

movidos por eletricidade, 
ou seja, vai desde um skate 
a uma moto. O modelo mais 
apropriado para o trânsito 
de Goiânia, no entanto, é um 
que tem pneus, potência e 
velocidade compatíveis.

Ele seria um de 2 mil wat-
ts, sem necessidade de habi-
litação, com capacidade de 
percorrer até 50 quilômetros 
e velocidade máxima de 65 
quilômetros por hora. O pre-
ço vai de R$8,5 mil a R$13 mil. 

“Não precisa de velocidade 
superior porque o fluxo mé-
dio de carros é esse”, explica o 
empresário Alexsander Maia, 
da Bellavita Scooters.

“Eu mesmo tenho um que 
uso para me deslocar diaria-
mente e muitas vezes ao dia 
entre o Serra Dourada e o 
Jardim América. O meu custo 
varia de R$1 a R$1,5 a cada 
50 quilômetros. De carro, 
eu gastaria pelo menos cin-
co litros, que multiplicado 
por R$7 reais da gasolina, 
se tornaria R$35 em apenas 
um dia. Sai mais barato ain-
da do que a passagem de 
ônibus, hoje de R$4,30. Em 
um ano ele se paga”, detalha 
Maia. A escolha do modelo 
ideal, no entanto, depende 
do tipo de deslocamento e 
se haverá passageiro, o que 
influencia na bateria.

A procura, segundo Alex-
sander e também conforme 
aponta o vendedor Marcos 
Jhontan, da Shineray Goiânia, 
aumentou com a pandemia, 
mas subiu ainda mais após o 
início da Guerra na Rússia. “As 

pessoas desconfiaram que 
haveria desabastecimento 
de combustíveis e também 
aumento no valor, por isso 
começaram a enxergar os 
patinetes elétricos como uma 
alternativa”, diz Marcos. Ele 
afirma que os modelos mais 
simples são os mais vendidos, 
mas nem por isso são ruins.

A facilidade de carregar 
o patinete elétrico comple-
tamente de 3h a 8 h, con-
forme o modelo, e a pos-
sibilidade de transportar a 
bateria chama atenção dos 
visitantes de ambas as lojas.

Os únicos cuidados exi-
gidos com o veículo são a 
avaliação dos pneus, com 
duração de dois a três anos, 
ajustes mecânicos esporádi-
cos e troca da bateria, o que 
ocorre a longo prazo. “Não 
existe força de arrancada, en-
tão os pneus se desgastam 
pouquíssimo. Posso dizer que 
é o mais procurado entre as 
mulheres até por causa da 
relação eficiência e peso, que 
entre elas costuma ser bem 
vantajosa”, afirma Marcos.

Divulgação

Um pastor evangélico de 
Curitiba, capital do Paraná, cha-
mou a atenção ao aparecer em 
um vídeo ”benzendo” as armas, 
um verdadeiro arsenal, levado 
ao templo por um delegado da 
Polícia Civil. O caso aconteceu 
no último sábado (12).

Nas imagens, o delegado 

Tito Barichello, da 2ª Delegacia 
de Homicídios da capital, filma 
o pastor da Igreja Agnus, Renê 
Arian, realizando a unção com 
óleo em um fuzil, uma espin-
garda e uma série de revólve-
res. De acordo com o líder reli-
gioso, o objetivo da cerimônia 
é proteger a população.

“Senhor Deus, em nome 
de Jesus, nós ungimos essas 

armas para a segurança da 
população de nossa cidade, 
Senhor. Nós pedimos que o Se-
nhor venha nos guardar, venha 
nos proteger, através dessas 
armas… E nós ligamos, atra-
vés da unção com óleo, essas 
armas que serão para a nossa 
proteção, para guardar a popu-
lação, em nome Jesus, contra 
os homens maus”, diz a mensa-

gem gravada pelo pastor.
No fim da gravação, o de-

legado agradece pela unção 
e diz que as armas serão usa-
das ”na defesa da sociedade, 
dentro das regras estabeleci-
das pela própria sociedade”.

O vídeo foi publicado nas 
redes sociais de Barichello, 
que conta com mais de 40 mil 
seguidores no Instagram. Se-

gundo o delegado, as armas 
são particulares e a ideia da 
unção surgiu após um padre 
abençoar soldados ucrania-
nos na guerra contra a Rússia.

“Foi a primeira vez que fiz 
essa unção. A ideia surgiu de-
pois que um padre da Ucrâ-
nia fez a benção dos soldados 
ucranianos que iam em defe-
sa da cidade de Kiev. A unção 

foi logo após o culto, a igreja 
estava fechada e não causou 
risco algum para ninguém”, 
afirma Renê, que também é 
teólogo, ao site UOL.

Nos comentários, fiéis 
que frequentam a igreja cri-
ticaram a bênção feita pelo 
pastor dizendo que as ar-
mas seriam ”um instrumen-
to que serve para matar”.

Que tal investir no patinete elétrico e fugir Que tal investir no patinete elétrico e fugir 
de gastos com transportes tradicionais?de gastos com transportes tradicionais?

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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 
9484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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Na última terça-feira, 
15, a assessoria de 
imprensa da Santa Sé 

anunciou que durante a Cele-
bração da Penitência que pre-
sidirá na Basílica de São Pedro, 
o Papa Francisco deve consa-
grar a Rússia e a Ucrânia ao 
Imaculado Coração de Maria. 
Parece simples, não é mesmo? 
Nada fora do padrão: mais 
uma benção papal para duas 
nações que estão em guerra. 
No entanto, os católicos aten-
tos viram muito mais coisas 
por detrás do acontecimento, 
e já se manifestam pelas redes 
sociais. Pois, nesse momen-
to, você também descobrirá 
o grande mistério que liga a 
Igreja, o Papado e a Rússia.

Em 13 de maio de 1917, 
três crianças que pastorea-
vam o rebanho numa área 
rural de Fátima, em Portugal, 
contaram ter avistado uma 
mulher “mais brilhante que o 
sol”, que lhes aparecera sobre 
um pequeno arbusto, pedin-
do que voltassem ali a cada 
dia 13 dos próximos meses. 
E, nessas visitas, falava a eles, 
fazendo pedidos de “oração e 

conversão” e revelando acon-
tecimentos futuros.

Você, leitor, acredita ser 
possível? Independente do 
que achemos, jornais portu-
gueses da época, como o O 
Século, chegaram a reportar 
(já que a fama dos três viden-
tes se espalhara por todo o 
país), no dia 13 de outubro, 
um famoso acontecimento 
previsto pelas crianças, e lem-
brado até hoje: o Milagre do 

Sol. Segundo reportagens, as 
40 mil pessoas que estavam 
presentes viram o sol “dançar 
pelo céu, do nascente ao po-
ente, por cerca de dez minu-
tos“. Enquanto isso, muitas curas 
eram catalogadas entre o povo.

Mas o que nos importa 
mesmo é o que teria aconte-
cido a 13 de julho. Os eventos 
daquele dia foram levados tão 
a sério pela Igreja, que só fo-
ram revelados ao mundo com 

o consentimento do Papa João 
Paulo II, no ano 2000 (83 anos 
depois), chegando ao nosso 
conhecimento sob o título de 
Terceiro Segredo de Fátima. 
Segundo a irmã Lúcia (uma das 
crianças videntes, a este ponto 
já adulta) o trecho da revelação 
se refere especificamente à 
Rússia. A mulher, hoje conhe-
cida como “Nossa Senhora de 
Fátima”, avisou que a nação 
“espalhará seus erros pelo 

mundo, promoverão guerras e 
perseguições à Igreja. O Santo 
Padre terá muito a sofrer, e vá-
rias nações serão aniquiladas“.

A condição, como lembrou 
Lúcia anos depois, foi clara: “Se 
atenderem a meus pedidos, a 
Rússia converter-se-á e terão 
paz. Se não, espalhará seus 
erros pelo mundo“. Mas, afinal 
de contas, que pedidos eram 
estes, capazes de livrar a hu-
manidade dos piores flagelos 

do século? A Virgem teria fala-
do em três coisas: o rosário, a 
“devoção dos cinco sábados”, 
e… a consagração da Rússia 
ao Imaculado Coração.

Sim! Esta mesmo, prestes a 
acontecer em 2022, por deci-
são do Papa Francisco, ao dia 
25 de março. Por isso mesmo, 
aqueles que já ouviram falar 
nos Segredo de Fátima, estão 
de olhos atentos nos próxi-
mos passos do Vaticano. O 
mais interessante, no entanto, 
é ver como as aparições se en-
caixam nos acontecimentos 
históricos do último século…

No mesmo ano da profecia, 
a Rússia muda para sempre os 
rumos da história: a revolução 
Bolchevique, de 1917, que im-
planta pela primeira vez o co-
munismo no poder. Também 
conhecida como “Revolução 
de Outubro”, o movimento 
transformou o país num con-
glomerado de anexações: nas-
cia a União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, que, sob o 
comando de ditadores como 
Lênin e Stálin, dominou regi-
ões como Ucrânia, Geórgia, 
Armênia, Bielorrússia, Moldá-
via, os Países Bálticos e parte 
do Oriente Médio. 

Reprodução

Consagração da Rússia pelo Papa pode ser Consagração da Rússia pelo Papa pode ser 
cumprimento de profecia; entendacumprimento de profecia; entenda



Reprodução

Reprodução

Dias após a desistência de 
Tiago Abravanel do reality 
show da Globo, Big Brother 
Brasil, o neto de Silvio Santos 
foi confirmado como jurado 
do reality show da HBO Max 
“Queen Stars Brasil”.

Além de Tiago Abravanel, 
o programa também terá 
como jurados a cantora Va-
nessa da Mata e Diego Timbó.

A estreia está marcada 
para a próxima semana, no dia 
24 de março, e será apresenta-
do pela cantora e Drag Queen 
Pabllo Vittar e a também can-

tora Luisa Sonza. Queen Stars 
contará com a presença de 20 
drag queens na disputa pela 
coroa de rainha do pop.

O reality terá oito episó-
dios. A partir de 4 de abril, 
o ‘Queen Stars Brasil’ tam-
bém será transmitido pelo 
canal TNT, todas as segun-
das-feiras, às 2oh.

“Essa nova fase está sen-
do super importante para 
mim. Estou muito honrada 
e empolgada com o con-
vite. Gosto de explorar as 
‘Luísas’ que existem dentro 
de mim e essa oportunida-
de só veio para somar. 

Domee Shi, direto-
ra de Red: Crescer 
é Uma Fera(2022), 

compartilhou qual lição gos-
taria que o público apren-
desse com o novo filme da 
Pixar. A cineasta admitiu em 
entrevista à ABC Audio de-
sejar assistir um filme como 
esse quando jovem.

Shi comentou como a 
ideia original de fazer um 
longa sobre uma garota que 
se transforma em um animal 
gigante quando perde con-
trole de suas emoções sur-
giu: “Inicialmente, a primeira 
faísca da ideia foi: ‘Oh, não 
seria tão engraçado e fofo se 
essa adolescente incontrola-
velmente virasse um panda-
-vermelho gigante?’”

Para a cineasta, a narrati-
va significaria “uma metáfora 
para as grandes mudanças 
pelas quais passamos na vida.” 
Ao justificar a narrativa para 
o estúdio, Shi admitiu que al-
guns questionaram se o tema 
da puberdade não seria “adul-
to demais.” Mas a diretora res-

pondeu: “Não é bem assim.”
“Toda garota fica mens-

truada, e não é um tópico 
adulto,” explicou Shi, acres-
centando que Red: Crescer 
é Uma Feranão difere de 
outros temas presentes 
nas produções do estúdio, 
“como morte, traição, as-
sassinato, vingança e ciú-
mes.” “É importante ensinar 

todos esses assuntos para as 
crianças,” completou.

Ao admitir desejar um 
filme como esse quando era 
mais jovem, a cineasta con-
fessou esperar que a história 
inspire todos a “abraçar seus 
próprios pandas interiores”: 
“Abrace todas as partes es-
tranhas e confusas de si mes-
mas que somos ensinados a 

guardar ou esconder.”
“Especialmente as meni-

nas. Espero que elas sejam 
inspiradas a crescer, ocupar 
espaço e serem barulhen-
tas, cabeludas e estranhas. 
Está tudo bem. Isso deve 
ser comemorado,” concluiu 
a diretora de Bao, curta-
-metragem da Pixar vence-
dor do Oscar em 2019.

“RED: Crescer é uma Fera” uma carta “RED: Crescer é uma Fera” uma carta 
de amadurecimento para adolescênciade amadurecimento para adolescência

Tiago Abravanel será Tiago Abravanel será 
jurado em novo reality jurado em novo reality 
show “Queen Stars Brasil”show “Queen Stars Brasil”
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