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Brasil receberá 1,5 milhão de doses da
Janssen, diz ministro Marcelo Queiroga
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem (21/6), em Brasília, que um avião com 1,5 milhão de doses da vacina contra covid-19, da farmacêutica Janssen, deve chegar ao Brasil às 6h45 de hoje, no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). p4

Governo de Goiás entrega
mais de 153 mil cestas básicas

p3

O Governo de Goiás alcança, nesta terça-feira (22/06), todos os 246 municípios goianos na terceira etapa da Campanha de Combate à Propagação
do Coronavírus. Foram mais de 153 mil cestas básicas destinadas a famílias
vulneráveis, em pouco mais de um mês da ação.
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Rivalidade EUA-China chega ao
espaço, ameaçando o
domínio americano p7
/diariodoestado

Ato simbólico, em Goiânia, lembra
mais de 500 mil vítimas da Covid-19
Movimentos sociais, frentes sindicais e lideranças religiosas de Goiás realizaram no final da tarde de ontem, na escadaria da Praça Universitária, na capital goiana, um ato simbólico para lembrar as 500 mil vítimas da Covid-19. p2
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Ato simbólico, em Goiânia, lembra
mais de 500 mil vítimas da Covid-19
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M

ovimentos sociais,
frentes sindicais e
lideranças religiosas de Goiás realizaram no
final da tarde desta segunda-feira (21/6), na escadaria da
Praça Universitária, na capital goiana, um ato simbólico
para lembrar as 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Na
ocasião, foram acesas 500 velas e, colocadas 500 impressões para representar as pessoas mortas em decorrência

do novo coronavírus.
O Brasil chegou à marca
de 500 mil mortos por Covid-19, no último sábado
(19/6). O número, coletado
a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde,
foi registrado pelo Consórcio
de Veículos de Imprensa. Em
números absolutos, o Brasil
segue como o segundo país
com mais óbitos por coronavírus registrados, atrás apenas dos Estados Unidos que

esta semana superaram a
marca de 600 mil vidas perdidas em decorrência da doença. A Índia aparece em terceiro, com 380 mil mortes.
Luto
A cientista social Aymê
Sousa, que participou do ato,
perdeu o irmão de 41 anos
há pouco mais de um mês.
Segundo ela, a manifestação
é uma forma de transformação do luto. “É uma forma de

ressignificar os ritos, transformar a dor em algo que tenha
sentido. Meu irmão assim
como as mais de 500 mil pessoas morreu por uma doença que já tinha vacina, meu
irmão é mais uma vitima da
negligência e da necropolítica
do governo federal”, afirmou.
Segundo Aymê, o irmão
não teve a chance de se vacinar. “Ele tinha comorbidades
e seria vacinado na semana
seguinte, mas não resistiu. As-

sim que soubemos do resultado positivo para Covid, ele já
foi internado e morreu depois
de uma semana”, disse ela.
Goiás
De acordo com o painel on-line da Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás (SES-GO),
com atualização em tempo
real, o estado já confirmou
18.613 mortes em decorrência
da Covid-19. A taxa de mortalidade da doença é de 2,83%.

Prefeitura amplia vagas na Educação em solenidades híbridas
A Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), entrega na próxima terça-feira
(22/6) dois benefícios para
a área da Educação: a ampliação da Escola Municipal
de Tempo Integral Maria Genoveva, localizada no Setor
Santa Genoveva, e do Centro
Municipal de Educação Infantil (Cmei) Criança Cidadã, no
Setor Leste Universitário.
As solenidades serão
realizadas em formato híbrido, ou seja, prefeito Rogério Cruz e secretário da
SME Wellington Bessa estarão presentes nas unidades
e demais pessoas acompanharão de forma virtual as

transmissões pelas redes
sociais da prefeitura. Na escola, o evento terá início às
8h e, no Cmei, às 10h. A cobertura dos veículos de imprensa será mediante credenciamento prévio. Essa
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ação é mais uma forma da
Prefeitura de Goiânia evitar aglomeração e conter
a transmissão da Covid-19.
Ao todo, serão ampliadas
quase 50 novas vagas em
cada instituição, que atende

crianças da Educação Infantil e do Ciclo da Infância em
período integral. De 80 alunos, a escola passará a atender 130, em duas salas de
aula instaladas. O Cmei, de
108, passará a atender 158
crianças, também com duas
salas instaladas.
As salas modulares são
Ambientes de Rápida Implantação (ARI) adotados pela
Prefeitura de Goiânia como
forma de ampliar o atendimento da rede municipal de
Educação em um curto espaço de tempo, principalmente
na Educação Infantil.
Na escola Maria Genoveva, prefeito e secretário
entregarão, também, um

cheque simbólico com a liberação dos recursos da Lei
Escola Viva, que destina recursos exclusivamente para
manutenção predial das instituições educacionais do município. O montante ultrapassa os R$5 milhões de reais.
Credenciamento
O credenciamento dos
veículos de imprensa para
a cobertura in loco das entregas deverá ser realizado
até às 16h de segunda-feira
(21/06). Os interessados devem encaminhar para o email
jornalismo.sme@gmail.com,
com nome completo e RG
de todos os componentes da
equipe de cobertura.
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Goiânia
construirá
usina de
processamento e irá
implantar
a regionalização de 4
pontos da
capital
Em entrevista ao programa Prefeitura Digital
nesta segunda-feira (21/6),
o presidente da Companhia de Urbanização de
Goiânia (Comurg), Alex
Gama, anunciou novas
medidas a serem implantadas na Coleta Seletiva de
Goiânia. De acordo com
ele, está em andamento um plano de resíduos
sólidos de recicláveis que
será ampliado e deve ser
referência no Brasil.
“Vamos implantar a
regionalização de 4 pontos na cidade, com capacidade para recebimento
de 400 toneladas por dia.
Também vamos montar
usina de processamento
em um distrito industrial”, conta Alex. Para o
presidente, o tema abordado no programa “Coleta Seletiva e o Trabalho
das Cooperativas de Reciclagem” é relevante por
se tratar de cuidado ambiental e social.
Atualmente, a Comurg
atende com a coleta seletiva todos os bairros da
capital por meio de 16
veículos baús. O projeto
beneficia 400 famílias de
14 cooperativas envolvidas no processo. Ao todo,
a companhia coleta cerca
de 2,5 mil toneladas por
mês de recicláveis, 35 mil
toneladas de orgânicos e
40 mil toneladas de entulhos de construção civil.
Segundo o presidente,
apenas 6% vão para as
cooperativas e 2% são rejeitos. “Até julho vamos
lançar edital para primeira unidade de usina.
Também há um programa de pesquisa para desenvolvimento de aproveitamento energético.
Vamos receber recicláveis do Tocantins, Mato
Grosso e Mato Grosso
Sul que serão processados em Goiânia.
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Governo entrega mais de 153 mil cestas básicas

O

Governo de Goiás
alcança, nesta terça-feira (22/06), todos
os 246 municípios goianos na
terceira etapa da Campanha de
Combate à Propagação do Coronavírus. Foram mais de 153
mil cestas básicas destinadas a
famílias vulneráveis, em pouco
mais de um mês da ação.
A entrega, que começou
no dia 10 de maio, demonstra a preocupação da atual
gestão em garantir a segurança alimentar daqueles que foram afetados pela pandemia
da Covid-19. Com a retirada
dos alimentos pelas cidades
de Pirenópolis e Três Ranchos, nesta terça-feira, todos
os municípios estarão contemplados pela Campanha.
De acordo com o governador Ronaldo Caiado, uma
das principais preocupações
do Governo é suprir as necessidades das famílias vulneráveis de Goiás. “Nós não medimos esforços para que os
benefícios cheguem a todos
aqueles que precisam, não
importa a região do estado
em que vivam. Todas as nossas ações seguem critérios
técnicos e bem planejados,
por isso têm sido um sucesso.
É um orgulho ouvir das pes-

Reprodução

soas, quando recebem os benefícios, que agora elas são
vistas e ajudadas de verdade
pelo Governo. Goiás entrou
nos trilhos e seguirá no caminho certo para que nenhum
goiano fique desamparado”,
garante o governador.
“Sempre digo: quem tem
fome tem pressa. Desde o
ano passado, com os efeitos
do novo coronavírus na vida
das famílias, nós nos mobi-

lizamos para que esses alimentos chegassem àquelas
pessoas que mais precisam.
Hoje, ver que conseguimos
em um prazo tão curto distribuir as cestas em todos os
cantos de Goiás nos alegra
e nos motiva a seguir trabalhando. Esse é o resultado
de parcerias entre diversas
pastas estaduais e sociedade civil, fruto de um grande
trabalho em equipe”, desta-

ca a presidente de honra da
Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.
Para que os benefícios
cheguem a todas as cidades,
Gracinha participa, duas vezes por semana, de lives com
gestores sociais e primeiras-damas municipais. Nos
encontros virtuais, além de

discutir e construir soluções
conjuntas para os desafios
de cada cidade, a primeira-dama promove os debates
sociais, que têm como objetivo organizar a proteção
social em todo o Estado.
Os encontros virtuais ocorrem desde o ano
passado, quando as duas
primeiras etapas da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus fo-

ram realizadas. Na ocasião,
todos os 246 municípios receberam mais de meio milhão de cestas básicas para
combater a fome e garantir
dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade.
Em 2021, com a conclusão da entrega das cestas às
prefeituras de todos os municípios, a Campanha agora
focará na distribuição dos
alimentos em quilombos, assentamentos e acampamentos rurais, tribos indígenas e
bairros vulneráveis da capital e região metropolitana,
e para atender as demandas
da Ouvidoria Social do GPS.
As entregas são realizadas
por uma força-tarefa composta pelas equipes da OVG, GPS,
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da
Emater, com apoio dos municípios e forças de segurança.
As cestas chegam às famílias
de porta em porta, sem aglomeração e respeitando os cuidados necessários.
Entre as famílias beneficiadas pela ação, está a da
Deuseni Freire de Andrade,
58 anos, de Aparecida de
Goiânia. Com um grande
sorriso no rosto, ela diz que a
cesta básica a ajudará muito.

Estado de Goiás é o segundo produtor nacional de cana-de-açúcar, diz Conab
Goiás deve colher 73,4
milhões de toneladas de
cana-de-açúcar na safra
2021/2022, ocupando o
posto de segundo maior
produtor nacional. Os dados
são da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab)
e enfatizados na publicação
Agro em Dados, do mês de
junho, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa).
Segundo o boletim, o Estado deve ser responsável por
11,7% da produção nacional

de cana-de-açúcar, e tem produtividade média estimada de
76,3 toneladas por hectare, o
que representa aumento de
0,2% em relação ao ano anterior. Com isso, a estimativa do
Valor Bruto de Produção (VBP)
da cana-de-açúcar é de R$ 8,9
bilhões para o ano de 2021.
“É uma cultura importante e estratégica para Goiás”,
avalia o secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tiago Mendonça. “O Estado figura como
segundo maior produtor de

cana-de-açúcar do País e sua
destinação, tanto para a produção de açúcar, quanto para
a produção de álcool, mostra
que o incentivo ao setor traz
geração de emprego e também renda, uma vez que movimenta o setor industrial e
também contribui na balança
comercial goiana”, salienta.
Açúcar
Em relação à produção de
açúcar no Estado, o boletim
traz dados de estimativa de
produção de 2,4 milhões de

toneladas na safra 2021/2022.
O Estado deve ser o quarto
maior produtor de açúcar e
participa com 6,3%.
Quanto às exportações, o
Estado é o quinto maior exportador nacional, com um
total de 76,7 milhões de dólares no acumulado de janeiro
a abril. Os principais destinos
são Indonésia (20,7%), Marrocos (15,2%) e Nigéria (12,1%).
Álcool
A produção de etanol a
partir de cana-de-açúcar deve

chegar aos 4,6 bilhões de litros na safra 2021/2022, tendo Goiás como segundo maior
produtor nacional. As exportações, até agora, de janeiro a
abril, somam 11,6 milhões de
dólares e representam 13,2%
das exportações do Complexo
Sucroalcooleiro.
A maior parte do total
exportado foi destinada
à Coreia do Sul (86,1%).
Aparecem, ainda, entre os
compradores os Estados
Unidos (8,8%), China (4,8%)
e Austrália (0,3%).

O boletim Agro em Dados
do mês de junho também
traz como destaques números relativos à pecuária
goiana, produção de leite,
suinocultura e avicultura,
produção de milho e cana-de-açúcar, além de informações relacionadas às
ações das jurisdicionadas da
Seapa - neste mês, destaque
para a Ceasa. O boletim é
produzido e distribuído gratuitamente de maneira digital no site da Seapa (www.
agricultura.go.gov.br).
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Brasil receberá 1,5 milhão de doses da
Janssen hoje, diz ministro Marcelo Queiroga

O

ministro da Saúde,
Marcelo
Queiroga, anunciou hoje
(21/6), em Brasília, que um
avião com 1,5 milhão de
doses da vacina contra covid-19, da farmacêutica
Janssen, deve chegar ao
Brasil às 6h45 de amanhã
(22/6), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).
O anúncio foi feito após
uma previsão inicial, de receber 3 milhões de doses
até 15 de junho, não ter sido
confirmada. De acordo com
o Ministério da Saúde, o envio foi cancelado pela própria Janssen, que não teria
explicado os motivos.
Queiroga afirmou que a
vacina da Janssen “é muito
útil” por ser de dose única,
proporcionando uma vacinação “mais rápida” da população. Ele não detalhou se as
doses da vacina da Janssen
serão direcionadas a algum
grupo específico.
As declarações foram dadas durante audiência pública
da Comissão Temporária da
covid-19, no Senado. O ministro voltou a afirmar que o
governo planeja a vacinação com ao menos uma dose - de
70% dos adultos até setembro, e a imunização completa
de todas as pessoas acima de
18 anos até dezembro.

Divulgação

Para isso, a previsão é
distribuir 60 milhões de doses em agosto e outros 60
milhões em setembro, além
das 41 milhões confirmadas
pela pasta para julho. O cronograma detalhado, contudo, ainda não foi divulgado
pelo ministério.
“A gente ainda não divulgou o calendário detalhado
desses imunizantes nos outros meses [agosto e setembro] porque ainda não temos
confirmação dos laborató-

rios”, disse o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz.
Revacinação
O ministro Marcelo Queiroga foi questionado por senadores sobre notícias segundo
as quais o Ministério da Saúde estaria preocupado com a
baixa eficácia da vacina CoronaVac na população idosa, e
se haveria a necessidade de
revacinação dessa faixa etária.
Os parlamentares perguntaram também se o

ministério considera não
assinar novos contratos de
aquisição do imunizante,
desenvolvido pela chinesa
Sinovac e fabricada no Brasil
pelo Instituto Butantan.
O ministro afirmou que a
necessidade de uma eventual
revacinação, em qualquer faixa etária ou grupo da população, precisa ser esclarecida por
estudos científicos cujas respostas só devem estar prontas
no ano que vem. “Pesquisas
estão em encaminhamento.

E o que o Ministério da Saúde
tem que fazer é se programar
para ter vacinas disponíveis
para aplicar, num curto espaço
de tempo, no ano de 2022, se
for o caso”, disse.
Ele citou um estudo em andamento na cidade de Serrana
(SP), cuja população foi toda
vacinada com a CoronaVac. O
ministro negou haver desconfiança em relação ao imunizante. “Não há nenhum tipo
de mudança de estratégia em
relação a esse imunizante”.

“O fato é que essa vacina
tem sido útil para o Plano
Nacional de Imunização, e
essa é a posição oficial do
Ministério da Saúde, até que
exista algum dado científico
que faça com que nós tenhamos uma posição diversa”,
acrescentou Queiroga.
Outros assuntos
Durante a audiência, o
ministro também negou que
haja falhas no monitoramento da variante delta do
novo coronavírus. Essa variante, identificada primeiro
na Índia, tem sido temida
por, aparentemente, apresentar maior potencial de
contágio e hospitalização.
Ele confirmou a identificação de ao menos nove
casos da variante delta no
Brasil, mas afirmou que todos são monitorados e que
“não há qualquer indício
de transmissão comunitária
dessa variante no Brasil”.
A respeito do retorno às
aulas presenciais na rede
pública de ensino, Queiroga
destacou que não considera necessário ter 100% dos
professores vacinados, uma
vez que, com percentuais superiores a 80%, já seria possível controlar a transmissão
da doença por meio do monitoramento de casos.

Bolsonaro tira a máscara e manda jornalista calar a boca em entrevista
O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) atacou jornalistas, tirou, em uma entrevista,
a máscara de uso obrigatório
para evitar a transmissão contra covid-19 e afirmou que
cuida da sua própria vida.
Em Guaratinguetá (SP),
após evento na Aeronáutica

nesta segunda, 21, o presidente até iniciou a entrevista
com o acessório, mas defendeu novamente o uso facultativo antes de retirá-lo para
iniciar a série de ataques aos
profissionais de imprensa.
“Eu chego como eu quiser
onde eu quiser, está certo?

Eu cuido da minha vida. Se
você não quiser usar máscara, você não use”, disse “Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora?”,
perguntou assim que retirou
o objeto do rosto.
Perguntado inicialmente
sobre multa aplicada a ele

pelo governo paulista pelo
comparecimento a um passeio com motociclistas, dia
12 de junho, o presidente
se irritou e pediu que fizessem “perguntas decentes”.
Após outra indagação, sobre Santas Casas, Bolsonaro insultou uma profis-

sional, da TV Vanguarda,
afiliada da Rede Globo.
“Cale a boca, vocês são
uns canalhas. Vocês fazem
um jornalismo canalha, que
não ajuda em nada. Vocês
destroem a família brasileira,
destroem a religião brasileira, vocês não prestam”, disse

à jornalista após questionar
de qual veículo ela era.
Na avaliação de Bolsonaro, o tratamento precoce
contra covid-19 é responsável pela redução do número
de mortes. “Salvou a minha
vida e de mais 200 pessoas
do meu prédio”, afirmou.

Goiás, Tocantins e DF, 22 de Junho de 2021

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

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
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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
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AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

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

ACOMPANHANTE

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO Condomínio Residencial das Palmeiras – 3 quartos sen do
1 suíte, garagem para 2
carros, duas sacadas dar
(escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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) 99038386 / (62) 8455-2895

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
trica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
gem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO
CONSTRUTIR CIVIL fazemos
reformas, pintura, manutenção geral, construimos, orçamento, fale com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.

MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
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
------------------------------venha
GABRIELLA
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

DIÁRIO DO ESTADO

mundo

Goiânia, 22 de Junho de 2021

7

Rivalidade EUA-China chega ao espaço,
ameaçando o domínio norte-americano
Q
uando o tema é a
intensificação
da
rivalidade entre os
Estados Unidos e a China, o
céu não é o limite. Enquanto os dois países disputam
a superioridade econômica,
tecnológica, geopolítica e
até ideológica na Terra, o
espaço se tornou uma extensão natural – e uma fronteira crucial – em sua grande competição pelo poder.
O que está em jogo vai
muito além do mero prestígio científico e posição global. Além da defesa nacional,
grande parte de nossa vida
na Terra, das comunicações
digitais à navegação, depende de satélites no espaço.
Após o fim do programa
espacial da União Soviética,
os EUA desfrutaram de um
período de liderança sem
paralelo no espaço. No entanto, nos últimos anos, observadores e políticos dos
EUA vêm alertando que o
domínio do país poderá em
breve ser ameaçado pelas
capacidades espaciais em rápido crescimento da China.
A preocupação só se aprofundou após uma série de importantes conquistas chinesas: em 2019, o país tornou
o primeiro a pousar do outro

Reprodução

lado da Lua; no ano passado,
ele colocou em órbita com
sucesso seu último satélite
Beidou, preparando o cenário para competir com o Sistema de Posicionamento Global (GPS) dos Estados Unidos;
e, no mês passado, tornou-se
o único país depois dos EUA a
colocar um rover em funcionamento em Marte.

O avanço específico em
Marte levou o novo administrador da Nasa, Bill Nelson, a
alertar contra a complacência
norte-americana diante das
ambições espaciais da China.
Em uma audiência na Câmara
dos Representantes no mês
passado, Nelson exibiu uma
imagem tirada pelo rover chinês em Marte, chamado a Chi-

na de “um competidor muito
agressivo”, e pressionando o
Congresso para financiar os
planos da Nasa de levar os humanos de volta à Lua.
Apesar de seus avanços, a
tecnologia espacial da China
ainda está atrás da dos EUA.
Mas o programa espacial do
país asiático está coberto de
apoio político e financeiro do

Partido Comunista, que vê
seu sucesso como uma medida crucial de sua posição
no mundo e da legitimidade
dentro de seu próprio país.
Na semana passada, a
competição EUA-China no
espaço entrou em uma nova
fase quando três astronautas
chineses chegaram à estação
espacial ainda em constru-

ção do país para uma estada
de três meses. A única outra
estação espacial em órbita é
a Estação Espacial Internacional (ISS), um trabalho de
colaboração liderado pelos
Estados Unidos com a Rússia, Europa, Japão e Canadá.
Nos últimos 23 anos,
a ISS foi visitada por mais
de 200 astronautas de 19
países, excluindo a China.
Desde 2011, a Nasa está
proibida de cooperar com
a China após a aprovação
do Congresso da Emenda
Wolf, relacionada a preocupações com espionagem.
Pelo menos em parte, a
exclusão dos chineses na ISS
estimulou o governo chinês
a construir sua própria estação espacial, a Tiangong, que
deve ser concluída até o final
do ano que vem, dois anos
antes da previsão de desativação da ISS em 2024. Se
os EUA e seus parceiros internacionais não decidirem
estender a vida operacional
da ISS, a estação espacial
chinesa de Tiangong pode
em breve se tornar o único
posto avançado tripulado
em órbita, aquele ao qual os
astronautas da Nasa estão
proibidos de entrar por causa da lei dos EUA.

8

viral

Goiânia, 22 de Junho de 2021

Reprodução

G.I. Joe Origens: Snake Eyes
é repleto de surpresas e ação

O

novo filme de G.I.
Joe já está perto de
estrear nos cinemas e acaba de ganhar novo
trailer, divulgado pela Paramount. Em G.I.Joe Origens:
Snake Eyes, acompanharemos o ninja Snake Eyes (Henry Golding) no início de sua
história e os trechos do filme
que aparecem no vídeo já
adiantam que a trama será
cheia de ação e com cenas
de luta de tirar o fôlego.
O longa é o terceiro lançamento da franquia, após A
Origem da Cobra (2009) e A
Retaliação (2013). Desta vez,
não se trata de uma sequência e, sim, um spin-off focado
em explicar como o famoso
Snake Eyes chegou ao clã
Arashikage, após salvar a vida
de seu aparente herdeiro.
O ninja é um dos principais
personagens no universo
dos quadrinhos e dos brinquedos G.I. Joe, conhecidos
como Comandos em Ação
no Brasil, da Hasbro, que
também lançará uma nova
coleção de colecionáveis.

DIÁRIO DO ESTADO
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Após ser agredida por ex, Silvye Alves presta depoimento

Agora, poderemos acompanhar todo o treinamento que
tornou o obstinado Snake Eyes
um dos maiores ‘comandos’.
Além das artes marciais, também veremos um lado mais
emocional do personagem
que, além do treinamento,
encontra também uma nova
casa. A jornada, no entanto,
trará surpresas perigosa: segredos do passado do protagonista serão revelados e sua
lealdade será colocada à prova.

Henry Golding, que dá
vida ao protagonista, ganhou
destaque em 2019 na comédia romântica Podres de
Ricos, que estrelou ao lado
de Constance Wu. Além do
novo G.I. Joe, o ator malaio
também já está confirmado
Em Persuasão, adaptação do
romance de Jane Austen que
será produzida pela Netflix.
Juntam-se a Golding outros nomes famosos como
algumas figuras também

já conhecidas no universo
G.I. Joe. Entre os principais
destaques está a atriz Úrsula Corberó, que se prepara
para a despedida de La Casa
de Papel, e interpretará a Baronesa no novo filme. Também estão no elenco o ator
de Peaky Blinders Andrew
Koji, como o Storm Shadow,
e Samara Weaving, de Casamento Sangrento, será Scarlett, uma das grandes mentoras de Snake Eyes.

Jornalista da TV Record
Goiás, Silvye Alves, prestou
depoimento na Delegacia
de Atendimento à Mulher
(DEAM) em Goiânia na manhã desta segunda-feira
(21) após ser agredida pelo
seu ex-namorado, Ricardo
Hilgenstieler e fazer exames de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML).
O suspeito Ricardo Hilgenstieler foi preso em flagrante no Aeroporto Santa
Genoveva enquanto tentava pegar um voo para Santa Catarina, onde reside.
Ricardo
Hilgenstieler
foi preso de forma rápida,
porque a apresentadora
denunciou a agressão imediatamente para a Polícia

Militar e para a imprensa.
No aeroporto, um policial
federal que também estava lá, havia visto a notícia
através das redes sociais e
reconheceu o rapaz.
Suspeito é detido
A Polícia Militar de
Goiás (PMGO), por meio
do 9º batalhão deteve,
na manhã desta segunda-feira (21), o suspeito de
agressão praticada contra
apresentadora da TV Record Goiás, Silvye Alves.
O suspeito da agressão
tentou embarcar em um
voo no Aeroporto Santa
Genoveva, em Goiânia,
porém foi reconhecido por
um policial federal.

