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Governo de Goiás traça meta de reduzir
em 50% número de mortes no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) assinou a adesão ao Plano Nacional pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Em 2020, mil e quinhentas pessoas morreram em alguns dos mais de 78 mil acidentes de trânsito no estado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. O Pnatrans foi criado pela Lei nº 13.614, que acrescenta o art. 326-A ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) p3

A um ano da Copa do Mundo, saiba quais seleções já
garantiram vaga p4
No dia 21 de novembro de 2022, começará a Copa do Mundo do Catar. Além
do país-sede, outras 12 seleções já estão com seus passaportes carimbados.
No total, dez das equipes são da Europa, duas da América do Sul, além dos
anfitriões asiáticos. Em todos os continentes, as brigas seguem vivas por
espaços limitados na principal competição de futebol do planeta.

(62) 3010-4014

(62) 98219-1904

“Tempestade do
século” isola Vancouver do resto
do Canadá p7
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Goiânia ainda não discute
desobrigar uso de máscara
O uso de máscara na capital Goiânia deve ser mantido. A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) ainda não considera desobrigar a utilização do item mesmo com o avanço na vacinação. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia recebe ação histórica
com plantio de 50 mil árvores

A

contece na próxima
sexta-feira (19), o ArborizaGyn, uma ação
ambiental histórica promovida pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia
de Urbanização de Goiânia
(Comurg), em parceria com
Agência Municipal do Meio
Ambiente (Amma). O objetivo da ação é fazer o plantio
simultâneo de 50 mil mudas
de árvores nativas do Cerrado em apenas 30 minutos.
Os plantios das mudas
será realizados a partir das
09h no Residencial Três Marias, no Parque Macambira e
no Parque Cascavel. Segundo o presidente da Comurg,
Alex Gama, o projeto visa
tornar a cidade de Goiânia,
a mais arborizada do mundo.
“Arborizar a cidade é uma
questão de saúde pública,
pois melhora a qualidade de
vida dos guianenses. Queremos chamar atenção para
a importância de cuidar do
meio ambiente, mesmo morando em grandes centros
urbanos”, comenta Alex.
Entretanto, outro ponto
importante dito por Alex, é
que “fazendo o plantio de
todas as mudas programadas, iremos atingir a marca
de maior número de mudas
plantadas e, com isso, iremos entrar para o livro dos
recordes, o Guinness Book”.
O prefeito Rogério Cruz
lembra que a arborização
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urbana desempenha importante função na cidade, relacionada diretamente à saúde dos munícipes. “A cidade
arborizada traz muitos benefícios, proporciona bem-estar físico e mental, traz sombra, ameniza a temperatura,
aumenta a umidade, enfim,
melhora a qualidade de vida
dos guianenses”, conta.
Já o presidente da Comurg, Alex Gama, acredita
que este movimento será o

maior já feito pela Prefeitura.
“Queremos alcançar a
marca surpreendente de
plantio de 1 milhão de mudas
e contamos com participação
de todos os moradores e também daqueles que moram em
cidades vizinhas, mas trabalham aqui na capital”, diz.
ARBORIZAGYN
O ArborizaGyn acontecerá
no Parque Macambira com
plantio de 33,9 mil mudas, na

Alameda Andrelino de Morais, 257-465, Setor Faiçalville; no Parque Cascavel com
plantio de 7,6 mil mudas, na
Rua do Parque, 135 – Jardim
Atlântico e no Parque Três
Marias com plantio de 8,5 mil
mudas, na Rua MMM-1, Residencial Três Marias.
Os interessados em participar da ação devem se
inscrever pelo WhatsApp
da Comurg, no número (62)
98596-8555. No momento

do preenchimento do cadastro, é necessário indicar
em qual parque deseja participar do plantio.
O presidente Alex Gama
espera que a ação se replique e que os moradores
possam contribuir ampliando a área verde da cidade
em outros bairros. “Nós
convidamos todos os moradores a se envolver nesse
grande gesto, que é plantar
uma árvore”, diz.

Capital ainda não discute desobrigar uso de máscara
CHRIS SANTOS

O uso de máscara na capital Goiânia deve ser mantido. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda
não considera desobrigar
a utilização do item mesmo com o avanço na vacinação. No estado, a única
cidade onde é possível andar na rua sem a peça é em
São Luís de Montes Belos.
Um decreto assinado pelo
prefeito nesta terça (16)
oficializou a medida.
Na capital, a assessoria
de imprensa da SMS informou ao Diário do Estado
que “esse assunto ainda

não foi discutido”. Conforme o vacinômetro de Goiânia, 78% da população com
idade acima de 12 anos recebeu a primeira dose da
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vacina contra a Covid-19. A
imunização completa, com
a segunda dose ou dose única, ocorreu em 58% da população maior de 12 anos.

CRITÉRIO
A porcentagem da população completamente imunizada é justamente o critério
para abolir as máscaras do
dia a dia dos goianos. A recomendação da Secretaria de
Estado da Saúde (SES-GO) é
que se adote o uso da máscara até atingir pelo menos
70% da população com vacinação completa.
No entanto, a pasta ressalta que são os prefeitos
quem batem o martelo
sobre a obrigatoriedade.
“Cada município avalia a
pertinência, de acordo com
dados como vacinação e

índice de casos da doença,
conforme a realidade local”, informou a assessoria
de imprensa da SES-GO.
ORIENTAÇÃO
NACIONAL
Um estudo do Ministério da Saúde avalia a flexibilização do uso da máscara através de uma nota
técnica. O documento, que
deve ser enviado aos Estados e municípios nesta
semana, levará em consideração a porcentagem de
vacinados sem estabelecer
data para as novas orientações entrarem em vigor.
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Dia da
Cannabis Terapêutica é
aprovado
pela Câmara de
Goiânia
Nesta quarta-feira (17)
a Câmara Municipal de
Goiânia aprovou em primeira votação, o projeto
de lei que instituiu o dia
27 de novembro como o
Dia Municipal da Cannabis
Terapêutica no calendário
oficial da cidade.
A proposta faz parte de
uma série de ações de incentivos à discussão sobre
o uso de forma medicinal
da cannabis, com o intuito
de instruir a população sobre a regulamentação e distribuição de medicamentos
à base de cannabis.
Segundo Kitão ele tem
se dedicado a essa causa
por acreditar que o debate
e a conscientização, junto
com a implementação do
Dia da Cannabis, irá inspirar
ações em defesa de pacientes que necessitam da Cannabis para o tratamento
e que enfrentam preconceito e dificuldades para
adquirir os medicamentos.
“A inclusão no calendário oficial do município
vai permitir a promoção
de ações de instituições
publicas ou privadas que
poderão promover atividades de caráter educacional na cidade, que
é referência em todo o
Brasil desde a aprovação
da regulamentação deste
medicamento na capital”,
explicou o vereador.
A data escolhida para
ser comemorado o Dia
Municipal da Cannabis
também é comemorado o
Dia Nacional do Combate
ao Câncer e a escolha da
data foi idealizada por ativistas que compreendem
que o medicamento tem
uma grande efeito no alívio dos sintomas provocados pela quimioterapia.
“Desde 2013 a data
é celebrada, não oficialmente, mas vamos poder incluir no calendário
municipal a realização de
debates, palestras, distribuição de material informativo e até mesmo a realização de atos públicos
na capital”, concluiu Kitão.
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Governo de Goiás traça meta de reduzir
em 50% número de mortes no trânsito

N

a manhã desta quarta-feira (17), o Departamento Estadual
de Trânsito de Goiás (Detran)
assinou a adesão ao Plano
Nacional pela Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito
(Pnatrans). Em 2020, mil e
quinhentas pessoas morreram em alguns dos mais de 78
mil acidentes de trânsito no
estado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública.
O Pnatrans foi criado pela
Lei nº 13.614, de 11 de janeiro
de 2018, que acrescenta o art.
326-A ao Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). A meta é, em
10 anos (até 2028), reduzir
no mínimo à metade o índice
nacional de mortos no trânsito
por grupo de veículos e o índice nacional de mortos no trânsito por grupo de habitantes.
As metas foram fixadas pelo
Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) para todos os estados e o Distrito Federal.
Segundo o documento que
detalha o plano, entre 2015 e
2019 diminuiu em 21% o número de acidentes com morte. Por outro lado, o Pnatrans
também indica que acidentes
de trânsito são a terceira causa
de morte prematura no Brasil, atrás apenas de doenças
isquêmicas do coração e violência interpessoal. Na maioria
dos casos (40%) as pessoas
que faleceram em acidentes
de transito estavam em motos. Em segundo lugar estão os
ocupantes de carros (25,5%) e
em terceiro, pedestres (21%).
Se o Plano se concretizar
e conseguir reduzir o número
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de mortes pela metade até
2028, seriam preservadas
86 mil vidas no país. Mesmo
com os avanços esperados,
ainda devem ser registradas
cerca de 240 mil mortes nas
vias brasileiras neste período.
PLANO DE AÇÕES
O Pnatrans se divide em
seis pilares. Confira abaixo
algumas das medidas previstas em cada um deles:
SEGURANÇA
NO TRANSITO
Este pilar cita o fomento
à elaboração de planos locais e o repasse de verbas.
Também destaca a necessidade de serem divulgados

dados sobre segurança no
trânsito em todo o país.
Cita ainda a realização de
uma audiência pública anual, em cada um dos estados
brasileiros, para apresentar os
resultados e os investimentos
realizados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.
VIAS SEGURAS
Este pilar cita a revisão de
limites de velocidade nas vias
de acordo com o recomendado pela OMS e fala da publicação da lei que regulariza a
velocidade de motociclistas
nos corredores, considerando um limite menor ou igual
ao limite da via. Consta ainda
a necessidade de normati-

vas que priorizem os ciclistas
e projetos que priorizem o
transporte público coletivo.
Este tópico também prevê
a criação de uma classificação de segurança rodoviária
por estrelas, e a possibilidade
de ser exigido que a implementação ou concessão de
rodovias leve em conta esta
classificação, garantindo um
padrão mínimo de 3 estrelas.
Também está prevista implantação de vias seguras para
os pedestres, levando em conta, por exemplo, a iluminação.
SEGURANÇA VEICULAR
Este pilar fala da necessidade de as indústrias
fazerem parte das propos-

tas, ao produzirem veículos
seguros e com tecnologias
avançadas em segurança.
O documento cita, por
exemplo, a implantação da Etiqueta Nacional de Segurança
Veicular, e a implantação do
Sistema Nacional Desmanches
(banco de dados nacional de
informações de veículos desmanchados), previsto na Lei
nº 12.977/2014. Prevê ainda
a criação de política governamental de fomento e incentivo fiscal à pesquisa científica
voltada à segurança veicular,
mas não detalha valores.
EDUCAÇÃO
NO TRÂNSITO
Para melhorar o trânsi-

to a médio e longo prazo, o
Plano traz tópicos referentes
à educação. O primeiro é a
integração do ensino de trânsito na formação de crianças,
jovens e adultos. O segundo
trata de diminuir os erros
intencionais no trânsito, focando em comportamentos
de risco, conscientizando por
meio da comunicação e da
mídia. O terceiro objetivo é a
formação, treinamento e capacitação de técnicos e gestores atuantes no sistema de
trânsito, nas diferentes escalas de governo, para gerenciarem um sistema seguro.
O Plano cita ainda a meta
de atualizar os critérios e a
metodologia do exame de
aptidão física, mental e psicológica para obtenção e renovação da CNH
ATENDIMENTO
ÀS VÍTIMAS
Este tópico prevê colocar
mais unidades de pronto atendimento em rodovias federais
e estaduais com altos índices
de acidentes. A meta é atingir
70% de disponibilização de
unidades de pronto atendimento até dezembro de 2030.
Também prevê tornar
obrigatória a presença de
especialistas em Medicina
de Emergência e Cirurgia do
Trauma (Residência Médica)
e Emergência Médica nos
hospitais que atendem vítimas de acidentes de trânsito
Menciona ainda atualização dos valores do Seguro
Dpvat que são direcionados
ao Fundo Nacional de Saúde.

Caiado aponta novos programas como peças do combate à evasão escolar
“Os dois projetos que
acabamos de sancionar com
o aval e o apoio de todos os
deputados estaduais traram
de duas matérias que são extremamente relevantes para
combater a evasão escolar.”
A declaração do governador
Ronaldo Caiado (DEM) foi
dada em entrevista na noite desta terça-feira (16/11),
logo após assinar a criação
do Bolsa Estudo e do Dignidade Menstrual em solenidade no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.
Para Caiado, não é possível continuar a existir uma
realidade na qual uma jovem
em situação de vulnerabilidade não possa ir à aula por
estar no período menstrual
e não ter acesso a um absorvente. “E muito menos não
é digno para uma mulher
em condição de vulnerabilidade não ter também como
se higienizar.” O governador

o ciclo da pobreza. “É dar
condições para que amanhã os jovens continuem
motivados a estudar, se
formar ou se profissionalizar”, disse o governador.

defendeu que o programa
Dignidade Menstrual vem
corrigir e combater esses
dois problemas.
“O segundo projeto (Bolsa Estudo) tem objetivo claro: atacar uma causa que
tem sido determinante na
evasão escolar. Termina-se

o ensino fundamental, os
jovens não continuam os estudos.” De acordo com Caiado, o texto que dá origem ao
Bolsa Estudo tem o respaldo e o reconhecimento de
instituições nacionais que
se dedicam a aprimorar a
educação no País. “A bolsa

paga ao estudante de R$
100 por mês no ensino médio, posso garantir que, enquanto for governador, ele
(Bolsa Estudo) existirá. Não
tem tempo limitado.”
Caiado afirmou que
não há como combater a
pobreza sem interromper

PARTICIPAÇÃO
DA ASSEMBLEIA
De acordo com o democrata, não haveria Bolsa
Estudo ou Dignidade Menstrual não existiriam sem a
atuação conjunta com os
deputados estaduais.
O governador agradeceu
o empenho da Assembleia
Legislativa, que nada seria
possível sem o empenho
dos parlamentares que
compõem a base do governo para “implantar todas as
modificações necessárias”
para dar condições ao Estado de encontrar espaço no
orçamento para hoje poder
criar os programas Bolsa Estudo e Dignidade Menstrual.

ALFA MAIS
Caiado aproveitou a
oportunidade para anunciar que no dia 7 de dezembro será lançado o programa Alfa Mais, para analisar
a fluência das crianças. O
Alfa Mais será tocado pelo
Estado em parceria com as
prefeituras para tentar corrigir uma deficiência educacional percebida nos estudantes do ensino básico
e fundamental.
Segundo dados apresentados pelo governador, uma
pesquisa em andamento no
Brasil, com números parecidos em Goiás, tem constatado que apenas 10% dos
alunos do 2° ano do ensino
fundamental sabem ler. “É
inaceitável que realmente
não tenhamos uma ação
muito forte para que essas
crianças tenham condição
de serem alfabetizadas”,
avaliou Caiado.
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“Bolsonaro não tem peso internacional
ou se tiver é um peso muito limitado”
Divulgação

YSABELLA PORTELA

N

esta semana, o atual
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e
o ex-presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva, viajaram para
o exterior para participarem
de intensas agendas. De um
lado, Bolsonaro visita países
árabes, do outro, Lula se concentra na Europa. O professor da Universidade Federal
de Goiás, especialista em Política Internacional e Política
Externa do Brasil, Carlo Patti,
fez uma análise sobre as imagens dos políticos e a forma
que esses internacionais movimentos refletem no Brasil.
Para o professor, o primeiro ponto a ser analisado
é a diferença entre os dois.
Segundo Patti, o Lula “tem
uma vivência internacional
desde os anos 1980. Ele é
uma liderança política consolidada, tem um forte apego internacional sobre as
forças de centro-esquerda,
socialista e social democrática. Enquanto presidente, ele
foi o que mais fez viagens internacionais, desenvolvendo

assim uma grande atividade no exterior, com muitos
trunfos”, diz.
Já Bolsonaro “não tem um
peso internacional ou tem um
peso muito limitado. Ele é um
conservador de ultradireita, é
uma figura isolada da maioria
das forças políticas. Ele é um
líder isolado”, afirma.
Ainda, de acordo com o

professor, a diferença não se
concentra só nos personagens, é necessário analisar o
histórico político de cada um
em relação ao Brasil. “Lula
foi líder de um país que teve
um papel internacional muito
importante, um país em crescimento e um país que tinha
uma imagem marcante”, diz.
Ele afirma ainda que a

lista de contatos dos dois políticos possui uma diferença
gritante, mas que Bolsonaro
ainda é considerado uma referência para um certo grupo: a extrema direita.
No decorrer da conversa
com o professor Patti, em vários momentos, ele reforça
sobre o diálogo aberto que o
ex-presidente Lula possui. Se-

gundo ele, “Lula foi muito conciliador. Ele tinha ótimas relações com as lideranças mais
conservadoras e também com
as mais progressistas”, diz.
VIAGENS
INTERNACIONAIS
Apesar da importância das
viagens, em relação ao mercado internacional, investido-

res do país e recuperação da
credibilidade do Brasil, o professor acredita que “por enquanto é tudo muito cego”.
Ele afirma que é preciso,
primeiro, saber qual será o
candidato de terceira via das
eleições e que as viagens se
destacam apenas para o público mais informado e engajado politicamente.
“O público engajado tem
consciência de quão vazio
é a proposta de Bolsonaro
nesse sentido (internacional) e o quão irrelevante se
tornou a atuação dele na
presidência. A política externa do Brasil foi delegada para outras pessoas e é
uma parte importante para
o país”, diz, Patti.
Questionado sobre o
quanto essas questões são
relevantes para o sociedade, a pergunta fica em
aberto “o público que se
interessa mais em política,
percebe a capacidade do
Lula. As viagens orientadas
para as lideranças de centro-esquerda são importantes, sobretudo para o eleitorado moderado”, conclui.

A um ano da Copa do Mundo, saiba quais seleções já garantiram vaga
No dia 21 de novembro
de 2022, começará a Copa
do Mundo do Catar. Além do
país-sede, outras 12 seleções
já estão com seus passaportes carimbados para integrar
o Mundial. No total, dez das
equipes são da Europa, duas
da América do Sul, além dos
anfitriões asiáticos. Em todos os continentes, as brigas
seguem vivas por espaços limitados na principal competição de futebol do planeta.
De acordo com o formato da FIFA, há 13 vagas des-

tinadas para o Velho Continente. As Eliminatórias da
Europa possuem uma fase
de grupos com dez chaves, contendo entre cinco
e seis times. As melhores
equipes de cada uma delas
ganham vaga direta para a
Copa do Mundo, enquanto
aquelas que terminaram
em segundo lugar disputam uma repescagem.
As seleções que terminaram na liderança de seus grupos foram as seguintes: Sérvia, Espanha, Suíça, França,

Bélgica, Dinamarca, Holanda,
Croácia, Inglaterra e Alemanha. Outras dez equipes vão
disputar a repescagem. São
elas: Portugal, Suécia, Itália,
Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia e Macedônia do Norte.
Apenas três desses últimos
times estarão no Catar.
Na América do Sul, Brasil e Argentina garantiram
as suas vagas para a próxima Copa do Mundo. Faltam
apenas quatro rodadas para
acabarem estas Eliminató-

rias, e os outros espaços
continuam indefinidos. As
quatro melhores se classificam diretamente, enquanto
a quinta colocada disputará
repescagem contra uma seleção de outro continente.
No momento, Equador e
Colômbia estão em terceiro
e quarto lugares, respectivamente, enquanto o Peru figura na quinta colocação. Se
o torneio terminasse hoje,
Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Venezuela ficariam de
fora do Mundial.
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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 COMpp: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
------------------------------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 compp: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
visada 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

ANO 12, Nº 2849
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
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
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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.
-------------------------------

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha 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
------------------------------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:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

------------------------------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
vealternativos 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

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------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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Inundações da “Tempestade do século”
isola Vancouver do resto do Canadá

A

o menos uma pessoa
morreu e milhares
foram retiradas de suas
casas em Vancouver, no Canadá, após a passagem do que
vem sendo classificado como a
“pior tempestade do século”.
O desastre climático isolou
a cidade, danificando estradas
e ferrovias com deslizamentos
de terra e inundações.
Duas rodovias que ligam
a cidade foram fechadas por
conta das inundações e uma
mulher foi morta após um
deslizamento a 250 quilômetros de Vancouver.
De acordo com a polícia,
as equipes de resgate ainda
não determinaram o número de veículos afetados, mas
a estimativa é que mais duas
pessoas estão desaparecidas.
O fenômeno ocorrido é
chamado de “rio atmosférico”, que é um corredor estreito de umidade na atmosfera
que transporta água das regiões tropicais para os polos.
Esses rios são importantes para o ciclo hidrológico
do planeta, porém podem
se tornar uma ameaça em
potencial. Em Vancouver, a
precipitação atingiu a média
mensal em apenas 24 horas.
As autoridades canadenses afirmam que esta é a

Reprodução

pior tempestade do século
na região e, para o ministro
de Segurança Pública, Mike
Farnworth, não há dúvidas
de que as mudanças climáticas potencializaram o
evento climático.
Na última segunda-feira,

15, todos os sete mil residentes de Merritt, a nordeste de Vancouver, foram obrigados a sair de suas casas. Já
na comunidade montanhosa
de Agassiz, helicópteros foram enviados para o resgate
de cerca de 300 pessoas que

ficaram presas em uma estrada isolada.
Em Abbotsford, as autoridades pediram aos
moradores que deixassem
suas residências imediatamente, uma vez que o
aumento do nível da água

representava um risco significativo de vida.
VANCOUVER ISOLADA
Parte da rodovia Trans-Canadá, que liga Vancouver
ao resto do país, foi submersa após as inundações causa-

das pela tempestade.
Desse modo, a principal
rota terrestre disponível
para fora da cidade consiste em atravessar a fronteira
com os Estados Unidos e depois retornar ao Canadá.
No entanto, a reentrada no país depois de passar
pelo país vizinho exige um
teste negativo para o coronavírus. Além disso, as estradas no estado fronteiriço de
Washington também foram
afetadas pelas fortes chuvas.
Ao mesmo tempo, o porto
de Vancouver, o maior do Canadá, foi obrigado a suspender todo o acesso ferroviário,
interrompendo o fluxo de alimentos, combustível e outros
bens de consumo.
As mudanças climáticas estão sendo apontadas
como responsáveis pela chuva histórica. Isso porque o
aumento da temperatura na
superfície do Oceano vem
aquecendo o ar, impulsionando a formação de tempestades no Pacífico.
A tempestade ocorre meses depois da onda de calor
recorde na região da Colúmbia Britânica, que terminou
com a morte de mais de 500
pessoas e uma série de incêndios florestais.
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