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Situação de moradores de rua se agrava
com as baixas temperaturas em Goiânia
O frio que os termômetros registram em Goiás nos últimos dias agrava a situação das pessoas que vivem nas ruas. Eduardo de Matos, um
dos coordenadores do Movimento da População em Situação de Rua (MPSTR), diz que a queda da temperatura faz com que problemas
físicos e mentais dessa população fiquem ainda mais sérios. Ele diz que são comuns os casos de depressão e de doenças respiratórias. p2

Canadá registra centenas
de mortes súbitas em meio a
onda recorde de calor p7
Centenas de pessoas morreram repentinamente nos últimos dias na Colúmbia Britânica, província no oeste do Canadá, em meio a uma onda de calor
sem precedentes na América do Norte. A cidade de Lytton, que fica a 250 km
ao leste de Vancouver, teve pelo terceiro dia consecutivo na terça-feira (29) o
recorde de maior temperatura já registrada no Canadá: 49,5ºC.
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de impeachment p4
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Em reunião com prefeitos, Caiado
prega ampliação da renda familiar
O governador Ronaldo Caiado se reuniu com 17 prefeitos para receber
demandas e encaminhar ações conjuntas. Durante pronunciamento, ele
assegurou que não tem como foco realizar “obras para ostentação”. p3
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Situação de moradores de rua se agrava
com baixas temperaturas em Goiânia

O

frio que os termômetros
registram
em Goiás nos últimos dias agrava a situação
das pessoas que vivem nas
ruas. Eduardo de Matos, um
dos coordenadores do Movimento da População em Situação de Rua (MPSTR), diz
que a queda da temperatura
faz com que problemas físicos e mentais dessa população fiquem ainda mais sérios. Ele diz que são comuns
os casos de depressão e de
doenças respiratórias, como
bronquinte e tuberculose.
“A pessoa sem agasalho
nesse frio fica constipada, desanimada para fazer
qualquer coisa. Isso agrava
o quadro depressivo do sujeito. Por isso é importante
a atenção do poder público
para essa situação. A gente
não teve registro de morte
ainda, mas não precisamos
esperar isso pra poder tomar
uma atitude”, conclui.
Segundo o MPSTR, cerca
de quatro mil pessoas vivem
nas ruas em Goiás atualmente. Somente em Goiânia,
conforme o movimento, são
três mil. “Nos estados mais
frios, as pessoas são acostumadas, elas têm roupa para
o frio. Aqui, se população em
geral já não tem esse tipo de
roupa, a população em situação de rua não tem nada”,
diz Eduardo.
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Defensoria se movimenta
A Defensoria Pública do
Estado de Goiás (DPE-GO),
em conjunto com o Ministério Público do Estado de
Goiás (MP-GO), enviou, na
última quarta-feira (30), um
ofício à Prefeitura de Goiânia
em que pedem informações
sobre a adoção de medidas

de acolhimento à população
em situação de rua devido
ao frio registrado na capital.
As instituições pedem
que o Município esclareça
sobre as ações que já estão
em execução para que o
abrigamento da população
ocorra de maneira imediata
e urgente e sobre os proce-

dimentos necessários para
que as pessoas em situação
de rua sejam atendidas.
A pasta, que estima que
a população de rua da capital seja de somente 1,2
mil, informou também que
doou 110 cobertores e 70
moletons no início da semana e tem outras ações

como essas programadas.
“Mas vale lembrar que o
Centro POP realiza atendimentos todos os dias,
servindo café da manhã e
almoço. Além de convidá-los para irem para as casas
de apoio, que tem parceira
conosco, ou para o Hotel
Solidário”, ressaltou.

Prefeitura usará tecnologia LED na iluminação pública em Goiânia
Os secretários de Administração, Fabiano Bissotto,
e de Relações Institucionais,
Valéria Pettersen, além da
presidente do Conselho
Gestor de Iluminação Pública (COSIP), Débora Cardoso,
viajaram até Salvador, na
Bahia, para conhecer a experiência da cidade com a
utilização da tecnologia LED
na iluminação pública.
Durante a estada em
Salvador, eles foram recebidos pelo prefeito Bruno
Reis, secretário de Administração, Thiago Dantas,
de Obras Públicas, Thiago
Martins, e também pelo

diretor de iluminação pública, Junior Magalhães.
Visitaram a sede da Prefeitura e as áreas operacionais responsáveis pela
manutenção das luminárias na cidade.
A Prefeitura da capital
bahiana vem trocando gradativamente as lâmpadas
de sódio por LED desde
2019 e alcançando ótimos
resultados e satisfação da
população. A economia
para os cofres públicos com
a modernização das luminárias chega a quase 50%
na utilização da energia
elétrica, com baixos custos
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de manutenção, além da
melhora nas condições de
segurança das pessoas e na
visibilidade noturna.
O secretário Fabiano
Bissotto destaca que a viagem foi bastante proveitosa no sentido de buscar
apoio tecnológico para a
implantação do modelo em
Goiânia. “Pelo que vimos,
a mudança trará muitos
benefícios à nossa população em diversos aspectos.
As lâmpadas são menos
poluentes, a luminosidade
é de grande alcance e nitidez, a durabilidade é em
média de 5 anos e o consu-

mo baixo de energia. Então
acreditamos numa cidade
mais iluminada, bonita,
com maior sensação de
segurança, trazendo ainda
economia aos cofres públicos”, ressalta.
Já a secretária de Relações Institucionais comenta
que a troca de experiências
é inspirada no “case” de sucesso de Salvador. “É bom
termos um parâmetro de
uma das maiores cidades
do país e que já substituiu
70% da iluminação pública.
Dá pra avaliar e fazer o planejamento com bastante
ganhos para Goiânia”

A Prefeitura de Goiânia
já trabalha para viabilizar o
projeto e irá modernizar todos os mais de 168 mil pontos de iluminação com a
substituição das lâmpadas
comuns, de vapor de sódio,
por LED. A Expectativa é de
que até o final do ano os
processos de licitação sejam concluídos para início
dos trabalhos na cidade, o
que conta com a participação de diversas secretarias e órgãos municipais,
além do apoio da Câmara
Municipal de Goiânia e
do Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM).
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Goiânia é
destaque
na redução
de famílias endividadas
A capital goiana é destaque nacional na redução do número de famílias
endividadas, de acordo
com pesquisa realizada
pela CNC/Fecomércio no
mês de junho deste ano.
O dado foi apresentado e
detalhado pelo consultor
de economia da Federação do Comércio, Bruno
Ribeiro, durante coletiva
de imprensa realizada na
tarde desta quarta-feira
(30/6) em formato híbrido: on-line e presencial.
A capital goiana é destaque nacional na redução do número de famílias
endividadas, de acordo
com pesquisa realizada
pela CNC/Fecomércio no
mês de junho deste ano.
O dado foi apresentado e
detalhado pelo consultor
de economia da Federação do Comércio, Bruno
Ribeiro, durante coletiva
de imprensa realizada na
tarde desta quarta-feira
(30/6) em formato híbrido: on-line e presencial.
O Índice de Confiança
do Empresário do Comércio também aumentou na
capital goiana. Segundo o
consultor de economia da
Fecomércio, esta alta está
relacionada com a diminuição do endividamento das
famílias. “O empresário tende a contratar mais, ter uma
rotação maior de estoque, o
que proporciona mais emprego. Tem todo um contexto de feedbacks que se
alinham e tornam o cenário
positivo, tanto local quanto
nacional”, destacou o consultor ao apontar que esses
dados também influenciam
na melhora do Produto Interno Bruto (PIB).
O Índice de Confiança
do Empresário do Comércio também aumentou na
capital goiana. Segundo o
consultor de economia da
Fecomércio, esta alta está
relacionada com a diminuição do endividamento
das famílias. “O empresário tende a contratar mais,
ter uma rotação maior de
estoque, o que proporciona mais emprego.
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Em reunião com prefeitos, Governador Ronaldo
Caiado prega ampliação da renda familiar

O

governador Ronaldo
Caiado se reuniu, nesta quinta-feira (1), com
17 prefeitos da região do Entorno do Distrito Federal para
receber demandas e encaminhar ações conjuntas. Durante
pronunciamento, ele assegurou que não tem como foco realizar “obras para ostentação”.
Disse que a meta é gerar alternativas de renda e de acesso
facilitado ao crédito para pequenos e microempresários
individuais e agricultores.
“Vamos trabalhar e construir a mentalidade de ampliar
a renda das famílias”, disse o
governador. Caiado garantiu
aos presentes que vai finalizar
o Hospital de Águas Lindas.
“Podem ter certeza de que
entrego no meu mandato.
Não abro mão deste compromisso”, afirma a assegurar que
serão três estruturas de saúde
de grande porte na região.
Presidente eleito da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e gestor de Goianira, Carlos Alberto Andrade
de Oliveira, o Carlão da Fox,
salientou que a era de obras
faraônicas deu lugar às parcerias com as gestões municipais. “Vamos fazer uma
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cronologia de tempo. Pega-se quatro mandatos, e divide-se pelo que o governador
atual já fez, e verão que foi
feito muito mais”, garantiu.
O presidente da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (Amab) e prefeito
de Valparaíso de Goiás, Pábio
Mossoró, disse que a meta é
“fortalecer o municipalismo”.
O prefeito de Alto Paraíso,
Marcus Adilson Rinco, destacou que o governador realiza

“um trabalho exemplar no Estado, que beneficia todos os
municípios de maneira igual”.
Segundo ele, “isso mostra
seu espírito de cidadania”.
O prefeito de Planaltina
de Goiás, Cristiomário Medeiros, disse que os municípios da região do Entorno
precisam romper com a
dependência de Brasília “e
passar a ser mais Goiás, ter
autonomia, estar junto ao
Governo do Estado”.

Já o prefeito de Águas
Lindas de Goiás, Lucas de
Carvalho, saudou Caiado e
o secretário de Segurança
Pública, Rodney Miranda,
pela condução das ações de
busca ao criminoso Lázaro
Barbosa. “Vocês chamaram
a responsabilidade. Só nós
que estávamos ali sabíamos
do drama desta situação
toda”, afirmou. Alessandro
Otone Barcelos, de Cocalzinho de Goiás, também agra-

deceu às duas autoridades
pela condução no caso.
Benefícios
Prefeito de Padre Bernardo, Joseleide Lázaro enumerou melhorias que o município
recebeu: recapeamento de
vias, carreta da mulher, posto de atendimento do Ipasgo,
ônibus para transporte de alunos da rede pública, convênio
com a Goinfra para pavimentação da Estrada Real, obras

da Saneago e convênio com a
Agehab para construção de 30
moradias populares.
“O diferencial é que,
quando se estanca a sangria
da corrupção, o reservatório
começa a aumentar e sobra
dinheiro para ajudar o Estado
todo”, disse Waldilei José de
Lemos, prefeito de Vila Propício. Gestor de Novo Gama,
Carlos Alves dos Santos, informou que antes dispunha de
apenas quatro leitos de UTI, e
que agora conta com 14.
Álvaro Machado de Freitas, prefeito de Barro Alto, ressaltou que, graças à parceria
com o governo, o município
finalmente foi contemplado
com a conclusão de unidade
educacional paralisada desde
2009. Ainda segundo ele, o
asfalto da entrada do município chegou em três dias, após
espera de 40 anos.
Prefeito de Goianésia, Leonardo Silva Menezes parabenizou o trabalho desenvolvido
no setor de saúde e agradeceu a policlínica instalada no
município. “É um sucesso,
coisa de primeiro mundo.
Caiado é um parceiro desde
sempre e está devolvendo
Goiás aos goianos”, disse.

Governo extingue concessão e vistoria veicular deve ficar mais barata em Goiás
Portaria que será publicada
nesta sexta-feira (2/7) no Diário Oficial do Estado acaba em
definitivo com o concessão
da vistoria veicular em Goiás,
regulamentando o credenciamento de empresas por meio
do Departamento Estadual de
Trânsito de Goiás. A mudança
é resultado de uma decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) de outubro do ano passado, que acatou pedido feito

em 2015 pelo Democratas
nacional, por intermédio do
então senador Ronaldo Caiado. O STF declarou inconstitucionais as leis editadas na
gestão anterior que disciplinavam a concessão de serviços de inspeção veicular a
empresas privadas.
A vistoria é um procedimento obrigatório em transações como a emissão de
Certificado de Registro de Ve-

ículo (CRV) e, à época, o então senador Ronaldo Caiado
sustentou que a forma como
era realizada em Goiás não
estava de acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Além disso, o contrato de
prestação de serviços assinado por dez anos pelo Estado
para a realização da vistoria
renderia à contratada cerca
de R$ 738 miulhões.

Com a decisão, o Governo
de Goiás foi agora autorizado a fazer a adequação em
conformidade com a lei sem
precisar arcar com os custos
de multas em caso de rompimento do contrato. De acordo
com a portaria, a mudança
permitirá uma melhor prestação de serviços aos usuários,
possibilitando a disponibilização de postos de atendimento
em todo o Estado. “Em nosso

governo, o Detran deixou de
ser máquina arrecadatória e
instrumento de ação política. Nossa decisão busca dar
transparência ao processo e
diminuir ao máximo o preço
ao cidadão”, disse o governador Ronaldo Caiado.
Sobre a decisão do STF
No entendimento do relator, ministro Celso de Mello,
houve usurpação da compe-

tência da União Federal para
legislar sobre matéria inerente
ao transporte e trânsito de veículos terrestres (artigo 22, inciso XI da Constituição Federal). Ele explicou que essas
categorias somente serão
passíveis de regulamentação estadual se a União,
mediante lei complementar,
delegar essa prerrogativa ao
estado-membro quanto a
questões específicas.
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Partidos, entidades e políticos protocolam
superpedido de impeachment de Bolsonaro

U

m grupo amplo composto por parlamentares, líderes sociais,
partidos políticos, movimentos populares e coletivos
protocolou nesta quarta-feira (30) um pedido de impeachment contra o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido),
reunindo argumentos de outros de 122 pedidos já apresentados à Presidência da
Câmara dos Deputados.
O pedido de impeachment é fruto de negociações
entre autores de pedidos
anteriormente protocolados
e cita uma série de supostos
crimes de responsabilidade
cometidos pelo presidente
da República. O documento
explica que os autores se reuniram virtualmente em 23 de
abril para “buscar uma coordenação dos requerimentos”.
“Na ocasião, os presentes
compreenderam, de maneira uníssona, que a elaboração de uma única peça, que
viesse a sintetizar as suas
manifestações específicas,
poderia ter o efeito de provocar a resposta há muito
aguardada na presidência
da Câmara dos Deputados,
com a instauração, afinal, do
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competente processo de impeachment”, diz o texto.
Ao todo, o documento é
assinado por 46 parlamentares, entidades e partidos. As
legendas que subscrevem o
pedido de impeachment são
PCB, PSB, PT, PSTU, Psol, PDT,
PCdoB, PCO, Rede Sustentabilidade e Cidadania.
O pedido também é assinado por deputados que já
foram aliados do presidente,

como Joice Hasselmann (PSL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP). O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos líderes do
Movimento Brasil Livre (MBL)
também assina o documento.
Centrais sindicais como a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical,
além de movimentos sociais
como a Coalizão Negra por
Direitos e o Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra

(MST) também estão entre
signatários. Outros autores
são associações de classe,
como a Associação Brasileira
de Juristas pela Democracia
(ABJD) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI).
Caminho do impeachment
Depois de protocolado,
como ocorreu nesta quarta-feira, o pedido de impeachment será analisado pelo

presidente da Câmara, Arthur
Lira, que pode arquivar o processo ou encaminhar o pedido para a Câmara. No entanto, há um prazo para que Lira
faça isso. Dos 122 pedidos que
já haviam sido apresentados,
116 ainda não foram apreciados, e seis foram arquivados.
Se Lira optar por encaminhar o pedido, a Câmara dos
Deputados precisa analisar o
mérito da denúncia. O primei-

ro passo é criar uma comissão
especial responsável por um
parecer, que defenderá ou não
o prosseguimento do processo.
Esse relatório precisa ser votado pelo plenário da Câmara.
Dos 513 parlamentares da
Câmara, pelo menos 342 precisam votar pelo prosseguimento, 3/5 da Casa, em duas
votações. Se passar, o processo vai para o Senado Federal.
O Senado faz uma nova
análise do caso e, por maioria
simples, decide se haverá julgamento ou não. Se a maioria votar pela instauração do
julgamento, o presidente da
República é afastado do cargo e substituído pelo vice-presidente. O julgamento
no Senado é a fase final do
processo de impeachment.
Para que o presidente seja
condenado e perca o cargo,
são necessários 2/3 dos votos, 54 de um total de 81.
Desde a restauração da
democracia no Brasil, com o
fim da ditadura militar, dois
presidentes passaram por
processos de impeachment:
Fernando Collor, que acabou
renunciando em 1992, antes
que o Senado fizesse a votação final, e Dilma Rousseff..

Brasil encara desafio de aumentar consumo consciente e despoluir oceanos
Diante do cenário atual de mudanças climáticas
e de pressão por modelos
de negócio e por portfólios
de investimento que se estruturam a partir de uma
agenda ESG (sigla em inglês para “environmental,
social and governance”,
ou seja, “ambiental, social e governança”), e nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 da ONU,
a Economia Circular e Azul

ganha forma aos poucos.
A diretora do Comitê de
Economia Circular e Azul
do Climate-Smart Institute,
Tatiana Zanardi, explica em
que consiste esse conceito
que visa mitigar a poluição
de mares e oceanos a partir
de ações realizadas em terra.
“A economia azul se refere ao uso sustentável dos
recursos do oceano para
promover o crescimento
econômico. A gente quer trazer isso para a terra porque

acredita que as consequências do que o que a gente faz
em terra são refletidas diretamente no oceano”, afirma.
De acordo com Tatiana
Zanardi, a perda da biodiversidade dos oceanos,
o aquecimento da água e
a quantidade de resíduos
e lixo depositados no ambiente marinho são consequência direta da ação a
humana em terra. Os números impressionam.
“Se a gente tiver uma eco-

nomia circular acontecendo
efetivamente em terra, a
gente vai estar beneficiando
o oceano de forma direta.
Então o azul não é simplesmente o oceano. Estudos
dizem que 80% dos resíduos que existem no mar são
provenientes de centros urbanos. Então somente 20%
é produzido no próprio mar
quando a gente pensa em
descarte, em contêiners que
caem, poluição produzida
pelos navios. São 25 milhões

de toneladas de resíduos sólidos por ano no mar, e quase 12 milhões desses resíduos são plásticos”, alerta.
De 5 a 7 de julho, o “Summit Blue-ing the Circular
Economy” abordará, de
uma forma bem detalhada,
a Economia Circular e Azul e
será realizado virtualmente.
Esta é a primeira edição do
evento internacional.
Ao todo 55 palestrantes
nacionais e internacionais
(entre investidores, pesqui-

sadores e representantes de
entidades ligadas ao tema)
participarão dos debates
online, todos buscando
encontrar soluções e inovações tecnológicas para
algumas ações que precisam de um olhar para as externalidades, desde a terra
até o mar. Tatiana Zanardi
acredita que com uma conscientização global é possível
reverter a situação do planeta, apesar dos danos ambientais já causados.

Goiás, Tocantins e DF, 2 de Julho de 2021

Veículos
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649

ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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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
------------------------------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

ANO 12, Nº 2756
NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le die
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus
novos-4848whatsapp:
9915-3466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
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VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

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

------------------------------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 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$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
Ca8130-42 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. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

VENDA
HIDROLÂNDIA

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

------------------------------GALPÃO 464 m² c/ mezanino Lote 1000 metros,
perto da BASEC.
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas Preumium. Confirmar
disde 180m², 3 quartos,
1 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
nho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

RES. BURITI Casa nova,
bom acabamento, geminada. No tamanho íte, 2
banheiros e garagem com
2 vagas. Valor 146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249

VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita R$
169.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

------------------------------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
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

DIÁRIO DO ESTADO

GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
cios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
cia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

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

FINANCIAMENTO

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

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------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
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Canadá registra centenas de mortes
súbitas em meio a onda recorde de calor
C
entenas de pessoas
morreram repentinamente nos últimos
dias na Colúmbia Britânica,
província no oeste do Canadá, em meio a uma onda
de calor sem precedentes
na América do Norte.
A cidade de Lytton, que
fica a 250 km ao leste de
Vancouver, teve pelo terceiro dia consecutivo na
terça-feira (29) o recorde
de maior temperatura já registrada no Canadá: 49,5ºC.
A marca canadense é quase 5°C acima do recorde histórico de calor no Brasil, que
é 44,7°C (atingida em novembro de 2005 em Bom Jesus
do Piauí, segundo o Instituto
Nacional de Meteorologia).
As altas temperaturas
têm afetado também o
oeste dos Estados Unidos,
com cidades nos estados
de Washington e do Oregon
também registrando recordes Os serviços de medicina
forense da província afirmaram que “o calor extremo
desempenhou um papel”
no “aumento importante do
número de mortes”.
Já a polícia federal canadense disse em um comunicado que idosos são a maio-
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ria das vítimas. “Acreditamos
que o calor contribuiu para a
maioria das mortes”.
Calor em Vancouver
Desde sexta, ao menos 134
pessoas morreram repentinamente na região de Vancouver, cidade na costa do Ocea-

no Pacífico que tem cerca de
675 mil habitantes e é a principal da Colúmbia Britânica.
“Vancouver nunca havia
registrado um calor semelhante e, infelizmente, dezenas de pessoas morreram”,
afirmou o porta-voz da polícia da cidade, Steve Addison.

“Estou preocupado com
as pessoas mais velhas que
moram no leste de Vancouver, que não têm um lugar
arejado para viver e dormir”,
disse Graham Griedger.
“Nunca foi tão forte, nunca via nada assim. Espero que
não volte a acontecer porque

é demais”, afirmou Rosa, moradora da cidade, à agência
de notícias France Presse.
Cidades abriram “centros
de resfriamento”, suspenderam as campanhas de vacinação contra a Covid-19 e algumas escolas estão sem aulas.
Aparelhos de ar-condicionado

e ventiladores estão em falta
na região. Além da Colúmbia Britânica, foram emitidos
alertas para as províncias de
Alberta, Saskatchewan e Manitoba e partes dos Territórios
de Yukon e do Noroeste.
Recordes nos EUA
Nos Estados Unidos, a
onda de calor afetou Portland
(no estado do Oregon) e Seattle (Washington). Conhecidas
por seu clima ameno e úmido,
as cidades tiveram as maiores
temperaturas desde o início
dos registros, em 1940.
A onda de calor também
provocou vários incêndios
florestais nos dois países, devido a um fenômeno conhecido como “cúpula de calor”
(em que altas pressões prendem o ar quente na região).
“As ondas de calor estão se
tornando mais frequentes e
intensas à medida que as concentrações de gases de efeito
estufa aumentam as temperaturas globais”, alertou nesta
terça-feira a Organização Meteorológica Mundial.
“Elas começam mais cedo
e terminam mais tarde, causando um impacto cada vez
maior na saúde humana e
nos sistemas de saúde”.
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O “maluco” está novamente
no pedaço em reencontro
“U

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

m Maluco no
Pedaço” é um
dos
seriados
mais marcantes de comédia
em minha vida, e também,
podemos dizer, da televisão
norte-americana. Estrelada
por Will Smith, a série não foi
a primeira protagonizada por
atores negros a alcançar altos
índices de audiência e se tornar um sucesso absoluto, mas
é uma das poucas que conseguiram se destacar em uma
indústria dominada predominantemente por sitcomns
com atores caucasianos –
principalmente nos anos 90.
No Brasil, se tornou uma
das séries mais reprisadas ao
longo dos anos e formou toda
uma geração de fãs no período em que a televisão reinava
como entretenimento maciço
nas nossas casas. E o show
merece todos os méritos. O
conceito de sitcom (situation
comedy) é simples e para
funcionar precisa, acima de
tudo, de um elenco em plena
sintonia e com ótimo timing

cômico. Felizmente, todos os
personagens de “Um Maluco
no Pedaço” possuem ótimo
tempo de comédia e são extremamente entrosados e engraçados juntos. Tudo funciona.
Após 30 anos desde o término do show – que durou
por 6 temporadas, de 1990
até 1996 -, a Warner/HBO
preparou um reencontro do
elenco para conversar so-

bre as filmagens, bastidores
e relacionamentos que se
desenvolveram ao longos
dos anos de seriado – bem
como problemas com atores
e desavenças que afetaram a
dinâmica da série e até mudança no elenco principal.
Muito drama, muita nostalgia e muita emoção compõem o reencontro de “Um
Maluco no Pedaço”. Tudo

aqui é feito para quem é fã,
conhece e gosta desses atores e seus respectivos personagens. Não temos um
novo episódio, nem nada de
surpreendente que já não
tenhamos acompanhado antes. O que faz valer a experiência é justamente assistir
ao elenco reunido batendo
papo e resolvendo os ressentimentos do passado.

Após denúncias de assédio,
Melhem pode voltar para TV
A Globo anunciou o retorno da Escolinha do Professor Raimundo à programação. A emissora exibirá
uma seleção de episódios da
quarta, quinta e sexta temporadas temporadas que foram ao ar originalmente em
2018, 2019 e 2020.
À época, Marcius Melhem integrava o elenco
da atração, onde interpretava o Seu Boneco.
Além disso, o ator era o
responsável pelo núcleo
de humor da emissora até
março do ano passado.
Contudo, Melhem foi
afastado das gravações do
programa em agosto de 2020
após comunicar sua saída da
Globo, depois de ter sido
alvo de diversas denúncias
de assédio moral e sexual.

De acordo com o comunicado da emissora, em O
Melhor da Escolinha, os
episódios irão ao ar a partir
do dia 10 de julho, depois
do Jornal Hoje, em todas as
praças da emissora que não
utilizam a faixa para programação local, entre elas São
Paulo e Rio de Janeiro.
Denúncias de assédio
Em março de 2020,
Marcius solicitou ainda licença das funções de roteirista e ator por um período
de quatro meses. O anúncio vem após a denúncia de
assédio moral de Daniela
Calabresa e outras atrizes.
O ator é um dos nomes
apontados como responsável pela renovação do humor na Rede Globo.

