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Influenza H3N2: surto de gripe chega
no Brasil com vírus que escapa da vacina

O vírus influenza A H3N2, o mesmo associado à epidemia de gripe Rio de Janeiro, está circulando em São Paulo e já provoca aumento de atendimentos nos prontos-socorros e internações. Segundo a infectologista Nancy Bellei, entre segunda (13) e terça (14), já são nove pessoas hospitalizadas com o H3N2. Em uma semana, já são 19 casos de internações. Ano passado, de março a junho, período de pico da gripe, foram 12 casos. p4

STF manda
prender 4 condenados no júri por tragédia da boate Kiss p4
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),
Luiz Fux, determinou nesta terça-feira (14) que
os quatro condenados no Tribunal do Júri por
homicídio e tentativa de homicídio simples por dolo
eventual pelo incêndio na boate Kiss devem cumprir
pena de prisão imediatamente.

Caiado: “Faremos em
Goiás um dos maiores projetos de Educação do País” p3
Durante evento na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado lançou nesta
terça-feira (14/12) mais dois programas de incentivo à educação: o Programa em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada, o AlfaMais Go
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Goiânia: Região da 44 deve
chegar a R$1 bilhão em vendas
Faltando menos de duas semanas para o Natal, a região da 44 já se tornou um formigueiro humano. O tráfego de pessoas e de carros no local
mostram o potencial da região após paralisação da pandemia. p2
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Região da 44 deve chegar a R$1
bilhão em vendas nesse fim de ano

F

altando menos de duas
semanas para o Natal,
a região da 44 já se
tornou um formigueiro humano. O tráfego de pessoas
e de carros no local mostram
o potencial da região em um
ano que marca o retorno às
atividades após paralisação
no auge da pandemia. A previsão dos lojistas para este
período de festas é de chegar a R$1 bilhão em vendas.
A informação foi dada
com exclusividade ao Diário do Estado pelo vice-presidente da Associação
da Região 44 (AER44), Lauro
Naves. Comparado ao ano
passado, no auge da pandemia, o total de vendas foi
menor, registrando R$800
milhões. Para Lauro, o percentual para este ano só não
é mais alto por causa da crise
econômica brasileira.
De acordo com ele, “os
obstáculos para uma melhor
perspectiva são a quantidade de lojas fechadas em todo
o Brasil, aumento do desemprego, diminuição do poder
de compra das pessoas e,
automaticamente, a região
vende menos”, explica.
O valor de expectativa de
vendas ainda é alto, apesar de
tantos entraves, mas bastante
tímido comparado aos números já registrados no centro de
compras. Em 2019, o acumulado chegou a quase ao dobro
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com R$1,5 bilhão no mês de
dezembro daquele ano.
FORMIGUEIRO
Cerca de 1,2 milhão de
pessoas devem visitar a região da 44. Para receber o
público de volta ao segundo
maior polo de moda do País
– ficando atrás apenas da região do Brás, em São Paulo,
estão sendo tomadas medidas isoladas e em conjunto
com autoridades para garantir compras tranquilas.
Para atender as pessoas
neste período de compras
aquecidas para as festas de
fim de ano, desde o início de

dezembro as lojas e galerias da
Região da 44 estão funcionando aos domingos (7h as 13h) e
às segundas (7h as 19h).
“É um momento de muita movimentação. Todos os
empreendimentos
estão
preparados pra receber a
população com várias opções de estacionamento e
infraestrutura adequada”,
afirma o vice-presidente da
Associação da Região 44.
Com forte apelo de vendas presenciais, as transações on-line ganharam espaço entre os empresários do
local. No entanto, a adesão
ainda é limitada.

A jornada de ir até lá, pesquisar, escolher e experimentar os produtos mais populares ainda afasta as pessoas do
comércio eletrônico. O tête-à-tête lidera a preferência dos
consumidores chegando a
70% do montante das vendas
nas mais de 14 mil de lojas.
COVID-19
O coronavírus permanece
como uma ameaça à saúde
pública. Por isso, as medidas
sanitárias determinadas pela
Prefeitura de Goiânia serão
aplicadas na 44. Segundo
Lauro, os lojistas continuam
seguindo todas as orienta-

ções das autoridades.
Uma nota técnica recente do Executivo municipal
classifica a aferição de temperatura corporal em estabelecimentos públicos e
privados como opcional. A
obrigatoriedade se restringe
ao uso de máscaras faciais
de proteção e de oferta de
álcool 70%.
O comprovante de vacinação não é obrigatório em
Goiânia, porém a Secretaria
Estadual de Saúde (SES) recomenda a exigência dele
em locais como feira comerciais, cinemas, estádios, salões de festa e zoológico.

Padre Robson tem processo de improbidade arquivado
O advogado do padre
Robson de Oliveira confirmou nesta terça (14) que
o processo sobre improbidade administrativa contra
o cliente foi arquivado pelo
Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Segundo Cleber Lopes, a decisão confirmou
sentença anterior proferida
pelo Tribunal de Justiça de
Goiás (TJGO).
Na opinião do advogado, apesar de o Ministério
Público de Goiás (MPGO)
poder recorrer ao STF, a
possibilidade disso ocorrer
e de ocorrer sucesso para
a instituição são remotas.

“Acho difícil reverter a decisão, afinal, a competência
é do STJ e o Supremo trata
apenas de matérias constitucionais”, acredita.
Em novembro, a Polícia
Federal havia pedido a prisão do padre Robson de
Oliveira ao STJ com base
na suspeita de desvio de R$
100 milhões doados pelos
fiéis. O montante arrecadado deveria ser empregado
na construção da nova Basílica de Trindade, no interior de Goiás. Ele teria usado o dinheiro para comprar
fazenda, casa de praia e um
avião de pequeno porte.
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PROPINA
A manifestação do STJ se
refere apenas à ação penal
contra o padre Robson. Há
uma outra , do tipo cível,
relacionada ao pagamento
de propina para desembargadores do TJGO. Cleber informa que existe uma investigação no STJ em fase de
inquérito para apurar essa
suspeita. “Mas ressalto que
os desembargadores inclusive já foram absolvidos no
âmbito administrativo”.
Essa investigação começou em 2019, quando o
MPGO teve acesso a áudios
em que o padre afirmava ter

pago R$ 1,5 milhão a desembargadores do TJGO a fim de
garantir decisões favoráveis
ao sacerdote em um processo envolvendo uma fazenda
comprada pela Afipe em
Abadiânia por R$ 6 milhões.
RETOMADA?
Ontem, segunda (13), o
TJGO autorizou o MPGO a
retomar as investigações
do caso de acusação de
improbidade à época do
padre Robson no comando
da Afipe. A apuração identificará se houve prejuízos
à entidade e se o sacerdote
se beneficiou do dinheiro.

O inquérito civil público pode ser reaberto pelo
MPGO e se tornar uma investigação criminal e uma
cível com a permissão do Tribunal para compartilhar provas e indícios contra o padre.
Para a defesa do sacerdote, não faria sentido a
acusação de improbidade
porque o recebimento de
recursos da Afipe é exclusivamente de origem privada. Para Cleber, a consideração acerca de alguma
irregularidade financeira,
administrativa ou ética deveria estar a cargo somente
dos membros da entidade.

DIÁRIO DO ESTADO

Novo auxílio “Ser
Família”,
de R$200
reais, será
pago até
dezembro
de 2022
Até o final de dezembro de 2022 o governo irá
pagar um novo auxílio aos
brasileiros, o valor será de
R$200 reais, e está previsto para ser pago para cerca de 100 mil famílias em
situação de vulnerabilidade até o próximo ano.
O programa intitulado
“Ser Família” contemplara os cidadãos brasileiros com uma quantia
bimestral de R$200. Pago
desde maio, o benefício irá
atender famílias carentes
do estado do Mato Grosso, inscritas no CadÚnico.
Além da inscrição no Cadastro Único, as pessoas
que desejam receber o benefício, terão que possuir
uma renda de R$89, sendo
também registrados no
programa do Bolsa Família.
Os pagamentos serão realizados através de
um cartão específico da
iniciativa. O programa é
voltado para a compra de
alimentos, produtos de
limpeza e higiene, sendo proibida a compra de
bebidas alcoólicas, combustíveis e cosméticos.
Atualmente o programa
atende cerca de 30 mil famílias de baixa renda.
Considerando as alterações feitas nos critérios e
na forma do pagamento do
programa, previstos na lei
602/2021, o Ser Família irá
passar por mais mudanças.
A Secretaria de Estado
de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), informou que os cartões previamente disponibilizados aos
beneficiários do programa
serão substituídos. Isso,
porque uma nova empresa
ficará responsável pelos repasses dos valores.
Segundo
Rosamaria
Carvalho, secretária da Setasc, a previsão é que todos os cartões distribuídos
sejam substituídos este
mês. Ela afirmou que não
terá mudanças no programa, sendo apenas um
ajuste no mesmo, que terá
um valor mais elevado e
por um período maior.
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Caiado: “Faremos em Goiás um dos
maiores projetos de Educação do País”

D

urante evento na
sede da Secretaria
de Estado da Educação (Seduc), no Setor Leste
Vila Nova, em Goiânia, o
governador Ronaldo Caiado lançou nesta terça-feira
(14/12) mais dois programas
de incentivo à educação:
o Programa em Regime de
Colaboração pela Criança
Alfabetizada, o AlfaMais
Goiás, e o projeto Reformar
+. As duas ações têm como
prioridade a destinação de
recursos às prefeituras goianas para combate à evasão
escolar e melhoria da infraestrutura das unidades municipais. As iniciativas são
lançadas após a atual gestão
já ter investido, desde 2019,
mais de R$ 3 bilhões no ensino público estadual.
O AlfaMais Goiás tem o
objetivo de reduzir os índices
de alfabetização incompleta
e o letramento insuficiente
entre os alunos das redes públicas de ensino. O projeto foi
criado por meio da lei estadual nº 21.071 e sancionado em
09 de agosto de 2021.
“Nós vamos fazer um dos
maiores projetos de educação do País. Não podemos
imaginar que a área seja
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parte de responsabilidade
do município, outra parte de
responsabilidade do Estado”,
disse Caiado. “O objetivo
deste programa é todos nós
assumirmos uma boa qualidade de Educação, darmos
apoio também às localidades
com maior carência, para que
todos tenhamos um padrão,
sem que haja exclusão pela
convivência de jovens de lo-

calidades mais carentes em
detrimento daqueles que
estão em municípios que são
mais ricos”, analisou.
As ações do AlfaMais serão desenvolvidas em regime
de cooperação entre Estado
e municípios, de forma a assegurar a alfabetização das
crianças na idade certa, ou
seja, até o 2º ano do Ensino
Fundamental. O programa

envolverá diretamente professores e estudantes da Educação Infantil e do 1º, 2º e 5º
anos do Ensino Fundamental.
Mais de 200 prefeituras já
assinaram o pacto pela alfabetização por meio do site alfamais.educacao.go.gov.br. O
programa começará a ser desenvolvido a partir do início do
ano letivo de 2022 e a expectativa é de impactar um universo

de 200 mil estudantes e 8 mil
profissionais da educação nos
246 municípios goianos.
“A história de Goiás, a história das crianças do Estado
vai se dividir entre o dia 14 de
dezembro de 2021 em diante.
Vamos ter águas até hoje e novas águas a partir desta data”,
ressaltou a titular da Seduc,
Fátima Gavioli. “O governador
Ronaldo Caiado abraçou esta

ideia, que não era fácil. O regime de colaboração entre Estado e municípios, na prática,
era questão de conversa fiada.
Hoje, vemos ele tão fluente e
necessário”, pontuou.
Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás
(Alego), responsável pela votação que instituiu os programas para a área educacional,
o deputado estadual Lissauer
Vieira parabenizou gestores municipais pelo ingresso
na iniciativa. “Praticamente
99,9% dos municípios já aderiram ao programa. Isso, sim,
é visão de gestão pública, primeiramente de parcerias, mas
para beneficiar a educação em
Goiás. Prefeitos e prefeitas deram um passo importante para
atingir os índices e as metas
importantes na alfabetização”,
frisou o chefe do Legislativo.
Como forma de incentivo,
o programa garantirá premiações para as escolas públicas
com melhor desempenho e
pagamento de bolsas para os
profissionais que façam parte
das equipes estadual, regional
e municipal do projeto. Cada
bolsista receberá uma remuneração entre R$ 600 e R$ 2
mil, conforme a categoria e
com a função que ocupar.

Governo federal autoriza R$ 5,3 milhões para obras de saneamento em Goiás
Três cidades goianas vão
receber R$ 5,3 milhões do
governo federal para investir em obras de saneamento
básico, que vão beneficiar
35,3 mil famílias. Os recursos são para intervenções de
esgotamento sanitário, de
abastecimento de água e de
saneamento integrado em
Goiânia, Aparecida de Goiânia e Luziânia. O Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse nesta terça-feira (14).

A maior parte dos recursos será voltada à ampliação
do sistema de esgotamento
sanitário de Goiânia, que receberá R$ 3,86 milhões. Já a
vizinha Aparecida de Goiânia terá R$ 1,44 milhão para
melhorar o atendimento do
sistema de abastecimento
de água. Além disso, Luziânia
contará com R$ 28,61 mil para
a continuidade das obras de
saneamento integrado nos
bairros Parque Alvorada I, II e
III, além do Parque JK.

“Nós sabemos o benefício que o tratamento de
água, de esgotos, a canalização adequada dos córregos
propicia às cidades. Então,
nós estamos fazendo todo
o esforço para que não haja
nenhuma interrupção do
cronograma físico-financeiro
dessas obras”, destaca o ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho.
“Desde a nossa chegada
ao MDR, por orientação do
presidente Bolsonaro, não

tem faltado recursos e nós
esperamos brevemente estar concluindo essas obras
e que elas sirvam à população”, completa.
Nesta terça-feira, foram
disponibilizados
recursos
para a Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa

Catarina, Sergipe e São Paulo. O repasse total é de mais
de R$ 152,2 milhões.
INVESTIMENTOS
Desde janeiro deste ano,
R$ 457,47 milhões do Orçamento Geral da União
(OGU) foram repassados
pelo MDR para garantir a
continuidade de empreendimentos de saneamento
básico pelo País. Outros R$
1,39 bilhão foram assegurados para financiamentos

por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e de outros fundos
federais financiadores.
Atualmente, a carteira de
obras e projetos da Pasta no
setor - contratos ativos e empreendimentos em execução
ou ainda não iniciados - é de
1.166 empreendimentos, somando um total de R$ 42,54
bilhões, sendo R$ 24,97
bilhões de financiamentos
e R$ 17,57 bilhões de Orçamento Geral da União.
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Influenza H3N2: surto de gripe chega
no Brasil com vírus que escapa da vacina

O

vírus influenza A
H3N2, o mesmo associado à epidemia
de gripe Rio de Janeiro, está
circulando em São Paulo e já
provoca aumento de atendimentos nos prontos-socorros e internações.
Segundo a infectologista
Nancy Bellei, professora da
Unifesp e coordenadora da
testagem do Hospital São
Paulo, entre segunda (13) e
terça (14), já são nove pessoas hospitalizadas com o
H3N2. Em uma semana, já
são 19 casos de internações.
Ano passado, de março a junho, período de pico da gripe, foram 12 casos.
“Nós estamos numa epidemia de H3N2, não tenho
dúvidas disso. No consultório, estou atendendo vários
casos, minha filha teve, vários amigos dela tiveram”,
afirma a médica.
O virologista Celso Granato, diretor clínico do Grupo Fleury, também diz que
aumentou o diagnóstico do
H3N2 nas amostras analisadas, mas ainda não tem
um número fechado. “Foi
o que aconteceu no Rio. Lá

Divulgação

aumentou mais dez vezes
a positividade nos exames.
Agora tá chegando aqui.”
Embora a vacina contra
a gripe usada no programa
de imunização tenha na sua
composição a cepa H3N2,

não é a mesma que circula agora no Rio e em São
Paulo. Essa, chamada de
Darwin [cidade na Austrália onde ela foi identificada
pela primeira vez], não está
coberta pela atual vacina.

“Todos os anos a gente
muda a receita da vacina [contra o H3N2]. Para 2022, a OMS
já mudou. Será a influenza A
H3N2 Darwin. É a cepa que
a Fiocruz identificou no surto
do Rio”, explica Nancy Bellei.

Celso Granato diz que,
mesmo que a vacina tivesse
a cepa Darwin, a imunização
contra vírus respiratório não
dura mais do que seis meses.
“É um surto extemporâneo. A
gente não tem surto em de-

zembro. Juntou tudo: a vacina que não protege muito, as
pessoas tomaram há mais de
seis meses e as pessoas estão
deixando de usar máscaras,
estão se aglomerando.”
Tanto Granato quanto
Bellei dizem que o melhor
a ser feito é que as pessoas
continuem usando máscaras
e evitando aglomerações.
“Do ponto de vista biológico, não vale a pena orientar as
pessoas a se revacinarem. Vale
a pena usar máscara, mantendo o distanciamento. São as
mesmas recomendações da
Covid”, afirma a médica.
“Usar máscaras e lavar
as mãos são as vacinas
universais”, diz Granato. A
principal diferença entre os
vírus, segundo ela, é que a
letalidade é menor do que
a da Covid, comparando os
mesmos grupos de risco.
Mas os casos, mesmo
leves, são piores que os da
Covid leve. “O paciente tem
febre alta, calafrios, miagia
e cefaleia importantes, mal-estar, fica sem apetite, não
consegue levantar da cama.
A maioria dos casos leves de
Covid não tem isso.”

STF manda prender 4 condenados no júri por tragédia da boate Kiss
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz
Fux, determinou nesta terça-feira (14) que os quatro condenados no Tribunal do Júri
por homicídio e tentativa de
homicídio simples por dolo
eventual pelo incêndio na boate Kiss devem cumprir pena
de prisão imediatamente.
A tragédia da madrugada de 27 de janeiro de
2013, em Santa Maria (RS),
deixou 242 mortos e mais
de 600 pessoas feridas. A
maioria das vítimas morreu
por asfixia devido a gases

tóxicos liberados pela queima da espuma que havia no
palco, segundo a perícia.
O julgamento foi finalizado no último dia 10 e o
juiz do caso, Orlando Faccini Neto, chegou a decretar
a prisão dos réus, mas a 1ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revogou a medida. O Ministério Público do
Rio Grande do Sul, então,
recorreu ao STF e obteve
sucesso. Assim, todos deverão ser presos.
Os quatro condenados

são os então sócios da boate Elissandro Spohr (condenado a 22 anos e 6 meses de
prisão) e Mauro Hoffmann
(19 anos e 6 meses) e os integrantes da banda Gurizada
Fandangueira -- que tocava
no local na noite do incêndio-- Marcelo de Jesus dos
Santos (vocalista) e Luciano
Bonilha Leão (assistente de
palco), ambos a 18 anos.
O ministro determinou a
suspensão do habeas corpus
concedido pelo TJ-RS “a fim de
haja o cumprimento imediato
das penas atribuídas aos réus”.
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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
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

FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
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

HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 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

ANO 12, Nº 2868
NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático
+ novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automátiva pago R$ 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
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
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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

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

ACOMPANHANTE

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------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 /

------------------------------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
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------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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Agência da ONU reconhece novo
recorde de alta temperatura no Ártico

U

ma temperatura de
38°C na cidade russa de Verkhoyansk
em 20 de junho de 2020 foi
reconhecida como um novo
recorde de temperatura ártica
pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), da ONU.
A temperatura, mais condizente com o Mediterrâneo do
que com o Ártico, foi medida
em uma estação de observação meteorológica durante
uma prolongada e excepcional onda de calor siberiano.
As temperaturas médias
sobre o Ártico da Sibéria alcançaram 10° C acima do normal durante grande parte do
verão do ano passado, alimentando incêndios devastadores,
causando perda maciça de
gelo marinho e desempenhando um papel importante em
2020, sendo um dos três anos
mais quentes já registrados.
“Este novo registro do
Ártico é um de uma série de
observações relatados ao
Arquivo OMM”, disse o secretário-geral da organização,
Petteri Taalas. Ele falou ainda
que já “soa o alarme da mudança do nosso clima. Em
2020, também houve um
novo recorde de temperatura
(18,3 ° C) para o continente
Antártico”, completou
Os investigadores da OMM
estão verificando as tempe-
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raturas de 54,4° C que teriam
sido registradas em 2020 e
2021 no lugar mais quente do
mundo, o Vale da Morte, na
Califórnia, além de um novo
registro europeu de temperatura de 48,8° C na ilha italiana
da Sicília no último Verão, que
configurariam novos recordes
nessas regiões.
“O Arquivo de Extremos
de Tempo e Clima da OMM

nunca teve tantas investigações simultâneas em andamento”, disse Taalas.
O Ártico está entre as regiões de aquecimento mais
rápido do mundo e está
aquecendo mais do que o
dobro da média global.
A temperatura extrema e
as mudanças climáticas levaram especialistas da OMM a
adicionar uma nova categoria

climática, acima dos 66,5⁰ C.
O Arquivo de Extremos de
Tempo e Clima inclui as temperaturas mais altas e mais
baixas do mundo, precipitação, granizo mais pesado,
período de seca mais longo,
rajada de vento máxima, relâmpago mais longo e mortalidade relacionada ao clima.
Desde 2007, a OMM listou
os extremos de temperatura

para a região Antártica (regiões polares a – 60⁰ C ou ao
sul, correspondendo às áreas de terra e de gelo incluídas no Tratado da Antártica).
Verkhoyansk fica a cerca de
115 quilômetros ao norte do
Círculo Polar Ártico e a estação
meteorológica tem observado
as temperaturas desde 1885.
Ela está localizada na
parte norte da República de

Sakha (Yakutia), em uma região do leste da Sibéria, que
apresenta uma seca extremamente severa, além de inverno muito frio e verão quente.
“ F u n d a m e nta l m e nte ,
esta investigação destaca
o aumento das temperaturas ocorrendo em uma
região climática importante do mundo. Por meio do
monitoramento e avaliação
contínuos dos extremos de
temperatura, podemos permanecer informados sobre
as mudanças que ocorrem
nesta região crítica do mundo, o Ártico Polar ”, disse o
Professor Randall Cerveny,
Relator de Clima e Extremos
do Tempo da OMM.
“Ele destaca a necessidade de sustentar observações de longo prazo que
nos forneçam referências
do estado do sistema climático”, disse o Prof. Cerveny.
É possível que extremos
maiores ocorram na região
do Ártico no futuro. Quando tais observações forem
feitas, novos comitês de
avaliação da OMM serão
formados para verificar o
status de tais observações.
“O registro é claramente
indicativo de aquecimento na
Sibéria”, disse o famoso climatologista do Reino Unido e
membro do comitê, Phil Jones.
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Novo “Homem-Aranha” vira filme
mais bem avaliado da Marvel

F

oram necessárias 67 críticas para a primeira avaliação negativa ser computada ao longo desta terça
(14/12), fazendo a nota descer
para 99%. Com 74, chegou em
97%. Mas o entusiasmo revelado pelas resenhas é tão
elevado que tendem a confirmar a expectativa do público sobre a produção: que
se trata do melhor filme da
Marvel, ou pelo menos o mais
bem-avaliado pela crítica.
Até então, o filme com melhor nota era “Pantera Negra”,
que atingiu 96% de aprovação em 2018. Será que novas
críticas vão derrubar a nota
de “Homem-Aranha: Sem
Volta para Casa” para restaurar a liderança de “Pantera
Negra”? É possível, mas por
enquanto a realidade é outra.
O oitavo filme solo do
Homem-Aranha e o terceiro
estrelado por Tom Holland
no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) está sendo
aclamado por entregar tudo
o que os fãs esperavam – sim!
– e ainda assim surpreender.
Trata-se de um mash-up nostálgico, que também aponta
o futuro da franquia.
Claro que houve quem enxergasse problemas na narrativa, repleta de easter eggs e
“buracos capazes de fazer a
trama se desfazer” (Slashfilm),

DIÁRIO DO ESTADO
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Cantor de Coração Cachorro, é preso em após
ameaçar ex-mulher

mas mesmos os mais contrariados se renderam ao pacote
emocional completo, capaz
de divertir, mas também fazer
os fãs chorarem com “a história mais sombria do Homem-Aranha de Tom Holland” (Cinema Blend).
Entre os blogueiros assumidamente nerds, nada
impediu o filme ser saudado
como o melhor da Marvel
em todos os tempos. Muitos aplaudiram a equipe por
trás da trilogia estrelada por
Tom Holland por realmente
entenderem o herói e tudo

o que significa ser o Homem-Aranha – o que inclui tanto
o entusiasmo juvenil como
também sacrifício e tragédia. E houve até quem defendesse o excesso de “fan
service” por ser parte integral da história, que não
funcionaria de outra forma.
Um detalhe curioso é que
a crítica profissional ficou até
mais empolgada que muitos
nerds cheios de ressalvas.
“Quando foi a última vez
que o terceiro filme de uma
franquia deixou o público realmente emocionado com o

que vem a seguir?”, apontou
o site IndieWire.
“Você nunca terá deixado
um filme da Marvel com tanta incerteza em relação ao
que virá a seguir”, acrescentou o jornal New York Post.
“Uma sequência empolgante que funciona como
uma carta de amor ao personagem de quadrinhos, um filme sobre segundas chances
e um lembrete habilmente
elaborado do famoso ditado: ‘Com grande poder vêm
grandes responsabilidades’”,
elaborou o jornal USA Today.

Dono do hit ‘Coração
Cachorro’, o cantor Ávine
Vinny foi preso na noite
desta segunda-feira (13),
em Fortaleza, após ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda. A informação foi confirmada pela assessoria do
cantor. Ele foi encaminhado
para a Delegacia da Mulher.
O artista divide uma cela
com outros presos, que
passaram a noite cantando
várias músicas do cantor.
Uma audiência de custódia
está prevista para ocorrer
nesta terça-feira (14), as
10h30, e pode resultar na
soltura do cantor, na soltura com tornozeleira eletrônica ou na manutenção da
prisão. Nesta manhã, não
tinha nenhum advogado do

músico na delegacia.
Em nota, a Secretaria da
Segurança afirmou que Ávine
foi preso em flagrante após a
ex comparecer a uma delegacia para denunciar as ameaças, feitas através de uma ligação. “Durante o registro do
procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito
com novas ameaças. Diante
dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão
do suspeito”, diz a pasta.
Ávine Vinny nega as ameaças de agressão. Segundo
pessoas próximas, ele e Laís
Holanda, estaria brigando
pois a mulher não aceitava
o fim do relacionamento e o
músico estava sendo impedido de ver a filha do casal.

