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Chernobyl: 35 anos e as consequências
do pior acidente radioativo da História
Às primeiras horas da manhã de 1986, o núcleo do reator 4 da central nuclear de Chernobyl na Ucrânia entrou em fusão e explodiu, causando o pior desastre nuclear da História. Os efeitos fizeram-se, e ainda se fazem e farão sentir-se durante longos anos e a vários níveis:
ambientais, sanitários ou políticos. Trinta e cinco anos depois, ainda não são mensuráveis as consequências deste acidente sem precedentes. p7
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Caiado vistoria obras de Escola Padrão Século XXI em Senador Canedo
As obras da construção da Escola Padrão Século XXI João Carneiro dos
Santos, no bairro Conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, foram
vistoriadas, nesta terça-feira (27/3), pelo governador Ronaldo Caiado. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Prefeitura de Goiânia garante
mais de 5 mil empregos em obras

Reprodução

M

esmo diante da
crise
mundial
causada
pela
pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Goiânia garantiu a contratação
de mais de cinco mil pessoas que atuam em cerca de
70 obras por toda cidade.
São empregos diretos e indiretos que garantem a renda

para essas famílias.
“Através desse trabalho,
eu venho me alicerçando
aqui. Esse é meu ganha-pão.
A gente vai conseguindo as
nossas coisas, como comprar
uma residência, um carro e
financiar uma moto”, conta
o auxiliar de almoxarifado
Maik Ribeiro, que antes de
atuar nessa função foi ser-

vente e ferramenteiro em diversas construções na cidade. Atualmente ele trabalha
nas obras do BRT Norte/Sul.
De acordo com o secretário de Infraestrutura da
capital, Fausto Sarmento,
os postos de trabalho vieram por meio de contratos
com empresas terceirizadas
que prestam serviço para a

Prefeitura. Ele lembra que
os servidores estão distribuídos em mais de 70 obras
terceirizadas. “São profissionais como engenheiros,
estagiários,
topógrafos,
carpinteiros, pedreiros, motoristas, vigias, administradores, entre outros. Além
desses, são mais cerca de
1.500 empregos indiretos

gerados com essas obras”,
completa Fausto.
“Sabemos da importância
dessas obras na vida de muita gente. Elas cumprem um
fator social importante. Através desses projetos, mais
de cinco mil pessoas conseguem levar comida para
dentro de casa”, destaca o
prefeito Rogério Cruz.

Prefeitura divulga novo decreto de flexibilização de atividades não essenciais
A Prefeitura de Goiânia
divulga no Diário Oficial
Suplementar desta terça
(27/4) um novo decreto
que trata de flexibilizações
para atividades não essenciais, econômicas e não
econômicas. Conforme o
documento, bares, restaurantes e academias terão
o horário de funcionamento ampliado. Além disso,
eventos corporativos e o
uso de espaços comuns de
condomínios horizontais e
verticais estão autorizados,
com restrições.
Comércio e feiras poderão
funcionar durante toda semana, seguindo todos os protocolos sanitários, como uso de

máscaras, higienização das
mãos e sem aglomerações. A
proposta tem validade de 14
dias e será reavaliada ao término desse período.
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Bares e restaurantes
poderão abrir das 11 horas à 1 hora do dia seguinte, com lotação máxima
de 50% da capacidade de

pessoas sentadas. Fica autorizada a apresentação de
música ao vivo com quatro
pessoas no máximo, desde
que respeite o critério de

2,25 m² por integrante.
As academias poderão
ficar abertas das 5 horas
às 22 horas. Fica permitida
a realização de eventos exclusivamente corporativos
nos termos da Nota Técnica
a ser editada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Fica autorizado o uso de espaços comuns de condomínios verticais e horizontais
mediante
agendamento
prévio, adotando o critério
de 2,25 m² por pessoa.
O documento também
autoriza o funcionamento
dos estabelecimentos de
ensino regular, nas etapas
infantil, fundamental, médio e superior.
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Ocupação
das UTIs
para covid-19 na
rede municipal de Goiânia segue
em queda

A taxa de ocupação
dos leitos de UTI destinados à covid-19 segue
em queda na rede municipal de Goiânia, segundo
plataforma de monitoramento da Secretaria Estadual da Sáude (SES-GO).
De acordo com a última atualização, desta
terça-feira (27/4), há 57
leitos disponíveis do total de 180 vagas - o valor representa 69,52%
de ocupação.
Nas enfermarias para
covid-19 dos hospitais
mantidos pela Saúde
municipal, a ocupação
é menor ainda: 31,02%.
São mais de 600 vagas
disponíveis para tratar
pacientes com o novo
coronavírus.
Conforme o boletim
divulgado ontem (26)
pela Prefeitura de Goiânia, foram confirmados
485 casos e 19 óbitos
pelo vírus na capital entre domingo e segunda-feira. O município deve
ultrapassar nesta terça a
marca de 150 mil infecções registradas.
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Ronaldo Caiado vistoria obras de Escola
Padrão Século XXI em Senador Canedo
A
Reprodução

s obras da construção da Escola Padrão
Século XXI João Carneiro dos Santos, no bairro
Conjunto Morada do Morro,
em Senador Canedo, foram
vistoriadas, nesta terça-feira
(27/3), pelo governador
Ronaldo Caiado. Os trabalhos na unidade de ensino
foram iniciados, mas não
finalizados pela antiga Agência Goiana de Transporte e
Obras Públicas (Agetop). O
investimento total do Governo de Goiás na obra da
escola é de cerca de R$ 4,7
milhões do Tesouro do Estado e também do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE).
O espaço contará com 12
salas de aula, biblioteca, bloco administrativo completo,
sala dos professores e do
grêmio estudantil, cozinha
completa, com pátio coberto
e refeitório, pátio descoberto, quadra poliesportiva com
cobertura, vestiários e sanitários, estacionamento interno, além de mecanismos de

acessibilidade e laboratórios
de ciências e informática.
“Nós já queremos passar
o Ano Novo com a escola em
funcionamento”, afirma o
governador. “A situação que
estava, com o capim nas alturas, largado e, de repente,
vai ficar uma escola capaz de

atender mais de 1 mil alunos,
onde vamos ter uma educação moderna e digna para os
estudantes”, destaca ele.
Desde 2019, Goiás já investiu mais R$ 2,2 milhões
nas escolas da rede estadual de ensino, em Senador
Canedo. Outras R$ 280 mil

foram destinados por meio
de emendas parlamentares.
Todo o montante foi utilizado
na reforma da estrutura dos
espaços, bem como na aquisição de materiais. A previsão
de entrega da nova Escola Padrão Século XXI é para o dia
31 de dezembro de 2021.

“No meu primeiro ano
de governo, acabamos com
turno da fome, em que as
crianças não tinham sala para
estudar, ficavam apenas três
horas no colégio e não recebiam o currículo correto”, cita
o governador. “Depois, assumimos o compromisso de

acabar com todas as escolas
de placa do estado de Goiás e
aqui está um exemplo. Vai ser
mais moderna”, explica.
A diretora da unidade,
Daniela Batista Rocha Mestriner, também esteve na
vistoria. “Os alunos estavam
estudando em escolas de
placa há muitos anos. O governador veio e prepara uma
escola com dignidade para
eles estudarem”, destaca.
Para o prefeito de Senador Canedo, Fernando
Pellozo, o investimento é
um bem para a população.
“Quero agradecer publicamente o governador por
mais essa obra, gerando
mais vagas para os alunos
da rede estadual. Obrigado,
em nome da população de
Senador Canedo”, afirma.
Estiveram presentes na
vistoria o senador Vanderlan Cardoso; o vice-prefeito
de Senador Canedo, Magno
Silvestre; os deputados estaduais Bruno Peixoto, Coronel
Adaílton e Julio Pina; além
de outros convidados.

Estudantes da UEG desenvolvem projeto social “vai catar latinha”
Um grupo de quatro estudantes do curso de Direito
do Câmpus Metropolitano
da Universidade Estadual de
Goiás (UEG) teve a iniciativa
de criar o projeto “Vai Catar
Latinha”, com o objetivo de
preservar o meio ambiente e
ajudar famílias da periferia de
Aparecida de Goiânia em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de covid-19.
Segundo os estudantes, a
meta é sensibilizar a população acadêmica quanto aos

benefícios da reciclagem do
alumínio e demostrar que
esse pequeno pode operar
uma mudança no meio ambiente e, consequentemente,
na vida dos mais necessitados. “Se conseguirmos ajudar
uma família, ficaremos felizes.
Mas estaremos mais felizes
ainda se conseguirmos ajudar
10, 20 ou o máximo que pudermos. A nossa única intenção é ajudar a quem precisa”,
salienta Daniel Levi Santos
Moura, que se juntou aos co-

legas do 4º período do curso,
Álvaro César Cavalcante Silva,
Enver Roger e Manoel Lázaro
Pereira Borges para colocarem o projeto em prática.
Cesta básica
Os idealizadores dizem
que muitas famílias sobrevivem com menos de R$ 150,00
mensais e a doação de uma
cesta básica trará alivio para
as famílias carentes que serão
alcançadas pelo projeto.
Daniel Levy explica que

será criado um grupo responsável por armazenar o
material recolhido, pesá-lo
e prestar conta do que for
recolhido em cada coleta. A
coleta das latinhas será feita
em três dias nos meses de
maio, junho e julho (28/05,
25/06 e 30/07) das 10 às 11
da manhã, para não haver
aglomeração. Nesses dias,
os estudantes estarão aguardando as doações na sede
do Câmpus Metropolitano,
em Aparecida de Goiânia.

Nesse momento, os estudantes à frente do projeto
estão sensibilizando os acadêmicos, através das redes
sociais, sobre os benefícios
da reciclagem do alumínio e
do resultado social que isso
acarreta tanto para o meio
ambiente como para as pessoas. “Mesmo de longe, a
gente pode se unir e ajudar
ao próximo”, reforça Daniel.
De acordo com Daniel, a
base do projeto vem lá do 1º
período, por meio da disci-

plina Antropologia, quando
aprenderam que o Direito vai
além de advogar e se estende
a ajudar o próximo. “Discutimos e chegamos à conclusão de que como estudamos
numa universidade pública,
sem pagamento do curso, deveríamos ajudar as pessoas
mais necessitadas. A maneira
mais fácil, que não onerava
ninguém, seria a arrecadação
de latinhas porque é o material reciclável que mais tem
valor no mercado”, ressalta.
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Ministério da Saúde inclui grávidas no grupo
prioritário de vacinação contra covid-19

O

Divulgação

Ministério da Saúde decidiu incluir
as grávidas e puérperas (mulheres no período
pós-parto) no grupo prioritário para receber a vacina
contra a covid-19, informou
hoje (27) a coordenadora do
Programa Nacional de Imunização (PNI) do ministério,
Franciele Francinato.
Em audiência na Câmara
dos Deputados para debater
a situação das vacinas no
país, a coordenadora disse
que a medida foi tomada
em razão da situação preocupante da pandemia no
Brasil e visto que grávidas e
puérperas têm risco maior
de hospitalização por covid-19. “A vacinação deve
começar a partir do dia 13
de maio”, informou.
Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades.
De acordo com Franciele,
uma nota técnica foi encaminhada ontem (26) aos secretários estaduais de Saúde,
com as novas orientações.
“Nossa indicação é que,
nesse momento, vamos alterar um pouco a recomendação da OMS [Organização
Mundial de Saúde] que hoje

indica a vacinação, de acordo com o custo x benefício.
Mas, hoje, o risco de não
vacinar gestantes no país
já justifica a inclusão desse
grupo para se tornar um
grupo de vacinação nesse
momento”, afirmou.
Apesar da mudança, de
acordo com a pasta, em um
primeiro momento, devem
ser vacinadas as grávidas
com doenças pré-existentes.
De acordo com a coordenadora, serão usados as vacinas Coronavac, AstraZeneca
e da Pfizer. Neste caso, o
primeiro lote de entregas
do imunizante deve chegar
na próxima quinta-feira (29)
e 1,3 milhão de doses serão
distribuídos para utilização
nas capitais.
Franciele disse que a medida foi tomada devido a necessidade de armazenagem
das vacinas. Para manter a
estabilidade do material, a vacina precisa ficar armazenada
em temperaturas de -90° a
-60°, por até seis meses.
No caso das capitais, as
doses serão encaminhados aos centros que podem
manter o imunizante em
temperaturas de -20° pelo
período de sete dias.

PF deflagra operação para combater tráfico e exploração sexual de mulheres
Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27/4) a
Operação Harem BR, que tem
por objetivo desarticular um
grupo criminoso voltado ao
tráfico de mulheres para fins
de exploração sexual. Segundo informado pela PF, estima-se que cerca de 200 pessoas
tenham sido vítimas do grupo.
Ao todo, foram cumpridos
9 mandados de busca e apre-

ensão e 8 mandados de prisão
preventiva. Destes, 5 mandados foram incluídos na Difusão
Vermelha da INTERPOL, mais
precisamente no Paraguai,
Estados Unidos, Espanha,
Portugal e Austrália, diante da
suspeita de que alguns investigados estejam fora do País.
Os mandados de busca e
apreensão, expedidos pela 1ª
Vara da Justiça Federal em So-

rocaba (SP), foram cumpridos
em São Paulo (SP), Goiânia
(GO), Foz do Iguaçu (PR), Venâncio Aires (RS), Lauro de Freitas (BA) e Rondonópolis (MT).
As investigações foram
iniciadas em 2019, em inquérito policial instaurado com
base em desdobramento da
denominada Operação NASCOSTOS, que desarticulou
um grupo de estelionatários

que praticava fraudes pela internet, mediante a clonagem
de cartões de crédito.
Durante a Operação NASCOSTOS, foi identificado que
algumas das compras feitas
pelos estelionatários com
cartões clonados foram de
passagens aéreas, as quais
tiveram como destinatárias
duas mulheres que viajaram
a Doha, no Catar. Uma vez

identificadas, essas vítimas de
exploração sexual relataram
cerceamentos de direitos a
que foram submetidas nesse
destino, e que receberam as
passagens de um indivíduo
que as agenciou para a prática
dos atos de prostituição.
Com o avanço das investigações, identificou-se uma
rede de agenciadores e aliciadores que atuava na explora-

ção sexual, tanto em território
nacional, quanto no exterior.
Até o momento, a investigação apurou que os países para
os quais houve viagens para
fins de exploração sexual foram Brasil, Paraguai, Bolívia,
Estados Unidos, Catar e Austrália. Há indícios, ainda, de
que em algumas viagens ao
Paraguai foram aliciadas pessoas menores de 18 anos.

Goiás, Tocantins e DF, 28 de Abril de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
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 autolar
completo R$37. 500,00 F:
3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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SANTANA 96/97 Prata
2000 C/ Ar + Dh 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
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

ANO 12, Nº 2711
SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------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

HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km 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

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
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------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------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
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1
suiserviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577

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: 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

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos
sen do 1 suíte, garagem
para 2 carros, duas sacadas grandes sendo no
4° andar (escada), tem
92mts², bloco com Vilmar
9.9943-2713/
9.85312959 ou Ianamá 9.96952778
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro soótimo acabamento e estrutura 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 proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
mo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,bce
rca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
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

------------------------------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$
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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Usina de Chernobyl: 35 anos e as consequências
do pior acidente nuclear radioativo da História

À

s primeiras horas da
manhã de 26 de abril
de 1986, o núcleo do
reator 4 da central nuclear de
Chernobyl na Ucrânia da era
soviética entrou em fusão e
explodiu, causando o pior desastre nuclear da História. Os
efeitos fizeram-se, e ainda se
fazem e farão sentir-se durante longos anos e a vários
níveis: ambientais, sanitários
ou políticos. Mas também
turísticos e económicos. Trinta e cinco anos depois, ainda
não são mensuráveis as consequências deste acidente
sem precedentes.
Os números oficiais de
mortos continuam a ser 31
- aqueles que morreram naquela noite, dois funcionários
da central e bombeiros. Mas
a nuvem radioativa que se espalhou foi contaminando uma
grande parte da Europa de leste e central, tendo a Ucrânia, a
Bielorússia e a Rússia sido os
países mais fortemente atingidos. A radioatividade chegou
a ser detetada na Irlanda. Estimam-se milhares de mortos
em consequência da radiação
- entre 4 mil e 90 mil.
Atualmente vivem 5 milhões de pessoas em zonas
contaminadas pela radioatividade. Os efeitos na sua saúde
estão longe de estarem totalmente determinados.

Reprodução

Polêmicas e consequências
As consequências reais
do desastre de Chernobyl
em grande parte continuam
a não ser reconhecidas e até
são subestimadas.
Os danos imediatos causados pela

explosão não foram
nada comparados com as
consequências a longo prazo,
tanto em termos de custos humanos quanto políticos, como
as altas taxas de cancro registadas nas áreas vizinhas nos
anos seguintes ao desastre. O
então Presidente soviético Mi-

khail Gorbachev afirmou mais
tarde que foi o desastre de
Chernobyl, mais do que qualquer outro fator, que causou a
queda da União Soviética.
A um nível internacional,
a crise de credibilidade que
afeta a energia nuclear foi desencadeada pelo acidente de
Chernobyl. Mas outro acidente
26 anos depois poderá ter tido
maior maior impacto para essa
rejeição: o desastre nuclear na
central japonesa de Fukushima
Daiichi, na sequência de uma
terramoto e tsunami.

Consequências ambientais
O acidente libertou pelo
menos 100 vezes mais radiação do que as bombas atómicas lançadas sobre Nagasaki e
Hiroshima na II Guerra Mundial. Uma “nuvem” composta de elementos radioativos
(iodo-131, césio-134 e césio-137) escapou do local nos
dez dias seguintes, que, empurrada pelos ventos, contamina grande parte da Europa.
Grande parte da “chuva
radioativa” caiu na Ucrânia,
Bielorrússia e Rússia. Mais

de 350.000 pessoas foram
retiradas das imadiações da
central, mas cerca de 5,5 milhões permanecem.
A contaminação com césio e estrôncio é uma das
grandes preocupações, pois
estes elementos químicos
permancerão no solo durante muitos e longos anos.
Após o acidente, vestígios de depósitos radioativos foram encontrados em
quase todos os países do
hemisfério norte. Mas o
vento e as chuvas irregula-

res deixaram até algumas
áreas mais contaminadas
do que as contíguas. A Escandinávia foi gravemente
afetada e ainda existem
áreas do Reino Unido onde
as quintas têm de fazer
controlos regulares, assim
como em França, e são apenas exemplos na Europa.
Consequências sociais
A evacuação de Pripyat e
arredores só foi ordenada 36
horas após o acidente. Cerca
de 50 mil pessoas foram retiradas de Pripyat, incluindo
17 mil crianças, e transportadas em centenas de autocarros para uma zona segura.
Na altura foi-lhes dito que
a evacuação duraria apenas
três dias, mas a maioria nunca mais voltou a casa.
Nas semanas e meses a
seguir, mais 67 mil pessoas
foram levadas das áreas contaminadas. No total, estima-se que cerca de 200 mil pessoas tenham sido deslocadas.
Foi determinada uma zona
de exclusão de 2.600 km2.
Embora ainda seja ilegal
morar na zona de exclusão
de 30 km2, muitas pessoas
quiseram regressar às suas
casas. Estima-se que 130 a
150 pessoas vivam lá - muitas das quais ainda cultivam
as terras de suas famílias.
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Greta Van Fleet discorda de
KISS sobre a morte do Rock
Reprodução

O

posicionamento
polêmico do icônico Gene Simmons,
baixista do KISS, sobre a
morte do Rock repercutiu novamente. Dessa vez,
quem falou sobre o assunto
foi o vocalista do Greta Van
Fleet, Josh Kiszka. O músico
e seu irmão, o baixista Sam

Kiszka, conversaram virtualmente com o NME sobre
o mais novo disco da banda, The Battle at Garden’s
Gate (via Loudwire).
Entre os assuntos que foram abordados ao longo da
entrevista, os músicos foram
questionados sobre a fala
mais recente de Simmons

em que ele disse que os jovens e o streaming mataram
o Rock. Josh discordou com
o artista e disse:
Talvez o mundo do rock
[que Gene] se lembre esteja
morto… Não sei. Acho que
o rock ‘n’ roll é um gênero
muito elástico, muito eclético. É como se de vez em

quando uma geração reinterpretasse o que ele é.
Acho que o rock ‘n’ roll
pode ficar adormecido, mas
você não pode matar algo
que substitui o tempo. É
uma atitude e um espírito e
uma celebração. Acho que
as pessoas passam a tocha
e o tempo segue em frente.
O músico ainda disse que
ele não é o único que deve
pensar assim e acredita que
muitas pessoas discordam
do integrante do KISS. Josh
citou que com certeza Elton
John deve ter um posicionamento diferente, pois já ouviu “isso sair da boca dele”.
Greta Van Fleet
Como sabemos o Greta Van Fleet foi uma banda
que rapidamente se tornou
um sucesso ao apresentar o
EP From The Fires (2017) e
o seu primeiro disco Anthem
Of The Peaceful Army (2018).
De certa forma, isso ajuda a
provar que um grupo de rock
consegue ganhar notoriedade mesmo com o streaming.
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Mortal Kombat se torna
maior estreia da HBO Max
Mortal Kombat, novo
filme da Warner baseado
na clássica franquia de games, estreou quebrando
recordes na HBO Max. Segundo a Samba TV, o longa
registrou 3,8 milhões de
exibições em seus primeiros cinco dias na plataforma, superando Godzilla vs
Kong, que bateu 3,6 milhões (via Deadline).
Produzida por James
Wan (de Aquaman e Jogos
Mortais) e dirigido por Simon McQuoid, a adaptação de Mortal Kombat nos
cinemas é focada em Cole
Young (Lewis Tan), um luta-

dor de MMA que é caçado
pelo Imperador da Exoterra, Shang Tsung (Chin Han),
e seu guerreiro Sub-Zero
(Joe Taslim).
Com ajuda de Sonya
Blade (Jessica McNamee)
e o soldado Jax (Mehcad
Brooks), Cole logo encontra refúgio no templo de
Lorde Raiden (Tadanobu
Asano), onde passa a treinar com figuras como Kung
Lao (Max Huang), Liu Kang
(Ludi Lin) e Kano (Josh Lawson) para desbloquear seu
verdadeiro potencial e se
preparar para a luta contra
as forças da Exoterra.

