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Um estudo do Ins-
tituto Trata Brasil 
divulgado nesta 

terça-feira (22), analisou os 
indicadores de saneamento 
das 100 maiores cidades do 
país. Goiânia ficou em 19º no 
ranking de qualidade do ser-
viço. Anápolis e Aparecida de 
Goiânia também aparecem 
da tabela, mas em 35º e 47º 
lugares respectivamente.

A pesquisa foi publicada 
em função do Dia Mundial 
da Água, celebrado nesta 
terça-feira (22). A data foi 
estabelecida em 1992, pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), o objetivo 
era chamar a atenção do go-
verno para o recurso funda-
mental para a vida. Passadas 
três décadas, estudos apon-
tam que as dificuldades de 
acesso à água potável para 
35 milhões de brasileiros. 
Além disso, 100 milhões não 
têm coleta de esgoto.

Esses números represen-
tam 5,3 mil piscinas olím-
picas de esgoto sem trata-
mento, que são despejados 
todos os dias na natureza. 
Essa poluição, gera a ‘morte’ 

de nascentes e mananciais 
responsáveis pelo abaste-
cimento. Tonando assim, a 
água a cada dia mais escassa 
e de menor qualidade.

MONITORAMENTO
Em Goiás, o monitora-

mento e tratamento nos 
mananciais que abastecem 
o estado, são feitos através 
da Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD), por 
meio do Centro de Infor-

mações Meteorológicas e 
Hidrológicas de Goiás (Ci-
mehgo).

Segundo o órgão, o mo-
nitoramento ocorre a cada 
três meses. No entanto, ca-
sos específicos, nos quais 
houve denuncia, descarte 
irregular de esgoto ou ou-
tros poluentes, a fiscalização 
pode ocorrer semanalmen-
te. Isso garante uma água de 
melhor qualidade.

“Através deste monitora-
mento contínuo das águas 

nós vamos observar se tem 
uma melhoria ou uma piora. 
Porque quando o manancial 
está poluído, a empresa de 
tratamento de água vai gastar 
muito para tratar uma água 
ruim”, explicou André Amo-
rim, gerente do Cimehgo.

Ainda de acordo com 
Amorim, a utilização de 
águas poluídas pode causar 
graves prejuízos para a saúde 
humana. No entanto, a con-
taminação pode ocorrer tan-
to pelo contato direto com 

a água, ou seja, ao beber 
ou tomar banho. Ou, atra-
vés de alimentos regados. 
De acordo com o gerente 
da Cimehgo, a poluição em 
mananciais goianos vem au-
mentando gradativamente.

“A poluição não é mo-
mentânea, é algo que se 
torna na maioria das vezes 
até fixar, no sentido: Você 
começa a poluir hoje e vai 
continuar poluindo, seja in-
dústria ou até em casas sim-
ples”, explicou André.

A Sociedade Goiana 
de Pecuária e Agricultura 
(SGPA), que organiza a Ex-
posição Agropecuária do 
Estado de Goiás (a Pecuá-
ria), em Goiânia, informou 
nesta terça-feira (22) que a 
75ª edição da feira não será 
mais em maio, como anun-
ciado anteriormente. A fes-
ta está confirmada para o 
período de 5 a 14 de agosto.

Segundo a SGPA, que ha-
via anunciado a data de 20 a 
30 de maio, a mudança veio 
por conta da restrição de 
público que o atual cenário 
da pandemia ainda exige.

“A inviabilidade decor-

reu diante de um cenário 
pandêmico que restringe o 
número de visitantes ao má-
ximo de 15 mil pessoas em 
eventos como o nosso, que 
usualmente reúne em torno 
de 1 milhão de pessoas por 
evento, o que torna compli-
cada a estruturação e logís-
tica da reconhecida Exposi-
ção Agropecuária do Estado 
de Goiás”, afirma a nota.

Com o adiamento, a 
SGPA afirma que a expo-
sição terá os shows tradi-
cionais e manterá o “brilho 
das festas acontecidas nas 
últimas décadas”. Antes, a 
entidade havia anunciado 
que a festa seria feita em 
menores proporções, por 

conta da pandemia.

TECNOSHOW
A Tecnoshow Comigo, 

em Rio Verde, também está 
confirmada em 2022. Será 
entre 4 e 8 de abril. A 19ª 
exposição está na segunda 
semana de montagem da 
estrutura e abrirá espaço 
para 600 expositores agro-
pecuários.

“A expectativa é grande 
e acreditamos que teremos 
um público significativo, de-
pois de dois anos sem a reali-
zação. Na região, todos estão 
com vontade de participar e 
conferir as novidades que os 
expositores trarão em tecno-
logia e novos produtos”, ex-

plica Edimilson de Carvalho 
Alves, coordenador de infra-
estrutura da Tecnoshow.

Na programação, além 
das exposições, a feira ofe-
recerá mais de 100 palestras 
gratuitas. Segundo a organi-
zação, cerca de mil animais 
serão expostos, entre bovi-
nos, ovinos, equinos e pei-
xes, por exemplo. A maior 
parte estará à venda.

NOTA DA SGPA
“A Sociedade Goiânia 

de Pecuária e Agricultura 
(SGPA) vem informar que a 
75ª Exposição Agropecuária 
do Estado de Goiás tem uma 
nova data para realização.

A direção da entidade 

chegou a anunciar a data de 
20 a 30 de maio, mas diante 
do clamor do povo, associa-
dos e várias conversações 
mantidas nos últimos dias 
ficou decidida, em reunião 
de diretoria, a transferência 
da data do evento.

A inviabilidade decorreu 
diante de um cenário pan-
dêmico que restringe o nú-
mero de visitantes ao má-
ximo de 15 mil pessoas em 
eventos como o nosso, que 
usualmente reúne em tor-
no de 1 milhão de pessoas 
por evento, o que torna 
complicada a estruturação 
e logística da reconhecida 
Exposição Agropecuária 
do Estado de Goiás.

Reprodução

A partir desta terça-feira 
(22), as goianienses vítimas 
de violência doméstica terão 
um serviço estratégico para 
garantir a segurança pessoal. 
Um botão do pânico aciona-
do pelo celular estará dispo-
nível para as mulheres  ca-
dastradas previamente como 
requerentes de medida pro-
tetiva informada pelo Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJGO).

O pedido de socorro será 
atendido pela Patrulha Mu-
lher Mais Segura da Guarda 
Civil Municipal, que deslocará 
integrantes para prestar so-
corro. O agrupamento atual-
mente  tem mil mulheres nes-
sa condição sob sua proteção, 
em média, e ainda atende a 
cerca de 150 mandados de 
ofício do TJGO por mês.

Entre os casos emblemá-
ticos que a patrulha aten-
deu, está o de uma mulher 
que foi vítima de sucessivos 
golpes de faca e que sofre 
de estresse pós-traumático, 
o que a impede de retomar 
a vida com normalidade. 
No momento, ela mora de 
favor na casa de uma tia e 
é atendida pelos guardas 
civis da prefeitura.

A novidade faz parte das 
ações da Prefeitura de Goi-
ânia em alusão ao mês da 
mulher. Amanhã também 
começa a operar um mó-
dulo voltado ao público fe-
minino com serviços exclu-
sivos dentro do aplicativo 
Prefeitura 24 horas, como 
cursos de capacitação gra-
tuitos e atividades para 
conscientizar sobre os tipos 
de violência contra elas.

Na plataforma também 
há um quiz de perguntas que 
dá à usuária a possibilida-
de de informar se passa por 
violência doméstica. Em caso 
positivo, a usuária terá orien-
tações para encaminhamen-
to à rede de proteção.
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Pré-candidato ao gover-
no de Goiás, Gustavo 
Mendanha vive uma 

situação considerada dramá-
tica na avaliação da cientista 
política Ludmila Rosa. Sem 
partido, teria passado de um 
flerte para um namoro uni-
lateral, não correspondido, 
com o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro (PL), que 
tem no deputado federal 
Major Vitor Hugo o candidato 
próprio contra o governador 
Ronaldo Caiado (União).

Mendanha, segundo a 
cientista política, apareceu 
com uma postura de “neutra-
lidade” no início, evitando en-
trar em rota de colisão com os 
eleitores da esquerda de Lula 
e com os de Bolsonaro, mas 
que após a leitura de pesqui-
sas e de mapas eleitorais, as 
pessoas que o orientam de-
vem ter visto uma janela de 
oportunidades com o eleitor 
do presidente, descontente 
com Caiado, e o que deveria 
ser um teste junto a este pú-
blico considerado “aderente 
ou adesista” em relação à 
candidatura de Jair Bolso-

naro, transformou-se em um 
namoro platônico.

“Talvez ele (Mendanha) 
tenha tido essa determinação 
para testar esse público, uma 
vez que ele também é evangé-
lico e o público evangélico tem 
um diálogo muito intenso com 
a candidatura de Bolsonaro”, 
comenta. Ela lembra também 
que o eleitor bolsonarista não 

estaria satisfeito com o gover-
nador Caiado, mas que Gusta-
vo não caiu no agrado desse 
público também, uma vez 
que no sábado (26), em Bra-
sília, o presidente deve hipo-
tecar seu apoio a Vitor Hugo, 
durante filiação ao PL.

Para Ludmila Rosa, o erro 
do prefeito de Aparecida de 
Goiânia foi precipitar seu 

apoio a Bolsonaro.
“Acredito que o Gustavo 

Mendanha não ficou só no 
aceno e já entrou no ponto 
de não retorno. Ou seja, ela já 
avançou algumas casas nesse 
flerte com Jair Bolsonaro de 
modo que ele não tem mais 
como retroagir e buscar esse 
eleitor mais do centro ou mes-
mo da centro-esquerda que 
de alguma maneira apostava 
também no Mendanha para 
tirar Caiado do poder”.

As cúpulas de Mendanha 
e do PL em Goiás, lideradas 
por Flávio Canedo e a depu-
tada federal Magda Mofatto, 
estão preocupadas em fazer 
a conciliação do nome de 
Gustavo junto a Bolsonaro, 
por ser mais competitivo do 
que o nome do Major Vitor 
Hugo. “O PL está buscando 
competitividade, uma can-
didatura que seja mais vita-
minada e vimos isso no final 
de semana, quando, numa 
agenda orquestrada pelo 
deputado federal Alcides Ro-
drigues, alguns deputados 
estaduais e o próprio diretó-
rio estadual do PL, tentou 
a aproximação política de 
Gustavo com Bolsonaro”.

Servidores técnico-admi-
nistrativos de instituições fede-
rais de ensino superior em Goi-
ás participam, com as demais 
categorias de servidores fede-
rais do estado, da greve geral 
convocada para esta quarta-
-feira (23) em todo o país para 
reivindicar do Governo Federal 
o reajuste salarial de 19,99%.

Após a paralisação nacio-
nal, funcionários da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), 
do Instituto Federal de Goiás 
(IFG) e do Instituto Federal 
Goiano (IF Goiano), se juntam 
a servidores de outros órgãos 
como Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), Saúde, Transporte 

e Judiciário Federal. A assem-
bleia para definir esta mobiliza-
ção em Goiás será convocada 
para sexta-feira (25).

Para o coordenador do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Técnico-Administrativos em 
Educação das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior do 
Estado de Goiás (Sint-Ifesgo), 
Fernando Mota, a greve deve 
ser forte e breve. “No dia 24 

vamos fazer uma avaliação da 
mobilização nacional e dia 25 
a gente convoca a assembleia 
para decidir se a gente entra 
em greve, porque o nosso ob-
jetivo é causar impacto”.

Fernando está participando 
de uma série de reuniões com 
representantes de outras cate-
gorias para traçar as estratégias 
para a greve dos servidores pú-
blicos federais em Goiás.

Reprodução
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Em Trindade, Jânio Darrot 
(Patriota), declarou apoio 
político ao projeto de re-
eleição do governador 
Ronaldo Caiado.
Os políticos estiveram reu-
nidos em evento que, além 
de Darrot e Caiado, com-
pareceram o prefeito de 
Trindade, Marden Júnior 
(Patriota), vereadores e 
deputados estaduais. Para 
Darrot, Caiado é o melhor 
caminho para Goiás.
“Quando eleito para o 
primeiro mandato Caiado 
teve o desafio de colocar 
a casa em ordem. E o go-
vernador tem conseguido 
fazer de Goiás um Estado 
cada vez melhor e promis-
sor. Por isso merece o se-
gundo mandato”.
Jânio Darrot lembrou que 

em 2010 era iniciante na 
política com mandato 
de deputado estadual e 
Caiado defendia Goiás na 
Câmara Federal. “Caiado 
já era um grande líder, de-
fensor de Goiás na Câma-
ra. Ele tem credibilidade, 
respeito, sempre lutou e 
defendeu nosso Estado. 
Estou feliz de voltarmos a 
caminhar juntos”, declarou.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
anunciou que o cientista 
contábil Vinicius Henri-
que Pires Alves, é o novo 
secretário municipal de 
Finanças da capital.
A indicação do novo as-
sessor foi do Conselho Re-
gional de Contabilidade 
de Goiás. Vinicius é pós-
-graduado em Compliance 
e Integridade Corporativa 
pela PUC Minas. Ele tem 35 
anos e já foi secretário mu-
nicipal de Finanças de Au-
rilândia, entre 2006 e 2008.
Por meio de nota, Rogério 

Cruz explicou que o antigo 
titular da pasta, Geraldo 
Lourenço, pediu demissão 
do cargo para retomar sua 
carreira política.
O prefeito disse que en-
tende as razões de Geral-
do e elogiou o assessor 
pelo seu trabalho.
“Especialmente na cons-
trução de programas que 
beneficiaram a população 
goianiense, como o maior 
Refis de Goiânia, cuja ar-
recadação foi de cerca de 
R$280 milhões, além de 
outras matérias importan-
tes para a cidade”.

Greve de servidores federais em Goiás deve ser “forte e breve”Greve de servidores federais em Goiás deve ser “forte e breve”
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O Fórum de Governa-
dores decidiu prorro-
gar por mais 90 dias 

o congelamento do Imposto 
sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias 
(ICMS) médio que incide so-
bre gasolina, etanol e gás de 
cozinha. O anúncio foi feito 
nesta terça-feira (22) pelo 
coordenador do fórum, o go-
vernador do Piauí, Wellington 
Dias, após reunião com go-
vernadores, vice-governado-
res e secretários, em Brasília.

Caso não fosse prorrogado, 
o congelamento, que está em 
vigor desde 1º de novembro do 
ano passado, acabaria no próxi-
mo dia 31. A prorrogação co-
meça a valer no dia 1º de abril.

PERCENTUAL ÚNICO
Na reunião, os governado-

res debateram, entre outros 
temas, a fixação de uma alí-
quota única para o ICMS de 
combustíveis, conforme san-
cionado, na semana passada, 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(Lei Complementar 192/22).

De acordo com Dias, o 
Conselho de Secretários de 
Fazenda (Comsefaz) deve 
definir até quinta-feira (24) 
uma fórmula para a cobrança 
da alíquota única que deve 
ser aplicada inicialmente em 

relação ao óleo diesel. O de-
safio é encontrar uma média 
de cálculo que não resulte 
em aumento do tributo em 
alguns estados, consequen-
temente, aumentando o pre-
ço do combustível.

Segundo Dias, pelo me-
nos nove estados e o Distrito 
Federal praticam uma alí-
quota do ICMS em cima do 
diesel mais baixa que outros 
estados. Para evitar o au-
mento, os secretários estão 

estudando aplicar um incen-
tivo fiscal para compensar o 
aumento da alíquota nessas 
unidades da federação.

“Estamos autorizando o 
conselho dos secretários de 
Fazenda nesta quinta-feira a 
realizar uma reunião do Con-
faz [Conselho Nacional de 
Política Fazendária] para ali 
aprovar uma resolução que 
possa ser o parâmetro para 
aplicação da lei nas 27 unida-
des da federação”, disse o go-
vernador. “Somos favoráveis 
ao trecho da lei no que diz 
respeito à criação de um auxí-
lio combustível e ao fundo de 
estabilidade dos preços dos 
combustíveis”.

O governador disse ainda 
que, durante o período de pror-
rogação do congelamento do 
ICMS, os secretários vão procu-
rar uma fórmula que possa ser 
aplicada em relação à gasolina.

“Neste período, o Conse-
lho dos Secretários de Fazen-
da deve tratar especificamen-
te da gasolina”, disse. “Ainda 
não conseguimos encontrar 

uma alternativa para essa 
pactuação”, acrescentou Dias.

O governador disse ainda 
que, na reunião, foi decidido 
que os estados vão entrar 
com ação no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para contes-
tar um artigo da lei que prevê 
que, enquanto não for disci-
plinada a cobrança da inci-
dência do ICMS, o cálculo de-
verá levar em conta o preço 
médio do diesel cobrado do 
consumidor final nos 60 me-
ses anteriores à sua fixação.

REDUÇÃO DO IPI
Na reunião, os governado-

res também debateram a re-
dução do Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). A 
medida, anunciada pelo go-
verno federal, em fevereiro, 
reduziu o imposto em 25% 
para boa parte dos produtos.

Em relação ao IPI, Dias dis-
se que os governadores enxer-
gam a forma como o governo 
vem adotando as medidas 
como uma “ameaça concreta” 
aos estados e municípios. 

Divulgação

As eliminatórias Sul-Ameri-
canas para a Copa do Mundo 
de 2022 do Catar estão perto 
de acabar e o Brasil já tem sua 
classificação garantida após 
ter vencido a Colômbia. A se-
leção da Argentina também 
classificada está na segunda 
colocação com 29 pontos.

Para quem não tem o cos-
tume de acompanhar o fute-
bol e olha a campanha da Se-
leção Brasileira imagina que 

deve ter sido brilhante pela 
pontuação, número de vitó-
rias, gols sofridos etc...

Porém para aqueles que 
gostam desse esporte, ape-
sar da seleção nacional estar 
invicta, está muito longe de 
apresentar um futebol convin-
cente e muito menos bonito.

Curiosamente, uma maté-
ria do site de apostas online 
Betway deixou mais uma pul-
ga atrás da orelha. Ela com-

prova a falta de relação entre 
uma boa campanha nas eli-
minatórias e um bom desem-
penho na Copa do Mundo.

Inclusive há que se lem-
brar que o Brasil classificou 
em 1994 com uma atuação 
de gala necessária de Romá-
rio no último jogo contra o 
Uruguai. Em 2002 a classifica-
ção também foi muito sofri-
da, como recorda o texto do 
blog da Betway. No fim, pen-

tacampeonato no Japão.

BRILHO DE 
VEZ EM QUANDO
A seleção de Tite ganha, 

isso é inquestionável. Mas jo-
gar bonito é outro assunto. 
Talvez uma das poucas exce-
ções tenha ocorrido no último 
encontro da seleção ao en-
frentar a Seleção do Paraguai.

A equipe de Tite jogou 
bem, além de dar um bonito 

espetáculo, pressionou du-
rante toda a partida seu ad-
versário ganhando por 4 a 0 
com gols de Raphinha, Couti-
nho, Antony e Rodrygo.

Além de jogar com uma 
mentalidade defensiva e sem 
riscos, no melhor estilo Tite, 
falta um pouco de critério em 
muitos dos atletas convoca-
dos. Não é de se admirar, já 
que o técnico Tite insiste em 
convocar os jogadores em que 

ele confia, os chamados pela 
imprensa de “seus protegidos”.

Ele nem mesmo se impor-
ta que seus pupilos estejam em 
péssima fase ou sejam apenas 
reservas em grandes equipes 
europeias; nosso treinador não 
abre mão dessas convocações. 
Para alegria de muitos torcedo-
res brasileiros, o comandante 
da nossa seleção já anunciou 
que deixará o cargo após a 
Copa do Mundo do Catar. 

Governadores prorrogam congelamento Governadores prorrogam congelamento 
do ICMS sobre gasolina e discutem percentual do ICMS sobre gasolina e discutem percentual 
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
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: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 1.4 
elx completo pneus novos 
conservado só whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
hatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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O acidente com um 
avião doméstico que 
caiu nesta segunda-

-feira (21) na China com 133 
pessoas a bordo pode ser o 
pior dos últimos anos.

Segundo informações da 
plataforma Aviation Safe-
ty Network, que mantém o 
registro de acidentes e inci-
dentes aéreos no mundo, o 
último acidente fatal com ae-
ronave na China foi em 2010. 
Na ocasião, 44 das 96 pesso-
as a bordo morreram após 
a queda de um jato regional 
Embraer E-190, da Henan Air-
lines, nas proximidades do 
aeroporto de Yichun.

No acidente de hoje, o voo 
da empresa China Eastern 
partiu da cidade de Kunming 
às 13h11 (1h11 em Brasília), 
segundo os dados do Fli-
ghtRadar24, e deveria aterris-
sar em Guangzhou às 15h05 
(4h05 em Brasília).

O avião de modelo Boeing 
737-800, que o Flightradar24 
disse ter sido construído há 
seis anos, estava em altura 
de cruzeiro a uma altitude de 
29.100 pés às 4h20 no horário 
de Brasília. Pouco mais de dois 

minutos e 15 segundos de-
pois, os dados mostraram que 
tinha descido para 9.075 pés.

Mais 20 segundos de-
pois, sua última altitude 
rastreada foi de 3.225 pés, 
indicando uma descida ver-
tical de 31.000 pés por mi-

nuto, disse o Flightradar24. 
O avião perdeu contato com 
os radares perto de Wuzhou, 
na região de Guangxi.

Os dados meteorológicos 
online mostraram condições 
parcialmente nubladas com 
boa visibilidade em Wuzhou 

no momento do acidente. O 
presidente da China, Xi Jinping, 
pediu que os investigadores 
determinem a causa do aci-
dente o mais rápido possível 
para garantir a segurança “ab-
soluta” da aviação, informou a 
emissora estadual CCTV.

Um porta-voz da Boeing 
disse que a empresa está 
ciente “dos relatos iniciais da 
mídia e (está) trabalhando 
para coletar mais informa-
ções”. As ações da China Eas-
tern Airlines em Hong Kong 
fecharam em baixa de 6,5% 

após a queda da aeronave.
“É um cavalo de batalha do 

mundo da aviação, e milhares 
ainda estão voando”, afirma 
Legget. Tem um forte históri-
co de segurança. Rachaduras 
de fadiga foram encontradas 
em alguns aviões mais anti-
gos, mas este não tinha nem 
sete anos de idade.”

O modelo é o antecessor 
do Boeing 737 Max line, que 
teve acidentes na Indoné-
sia em 2018 e na Etiópia em 
2019. A China baniu o 737 
Max line após os acidentes.

A agência de aviação chi-
nesa disse ter enviado in-
vestigadores para o local da 
queda. “Os investigadores es-
tarão analisando muitas cau-
sas possíveis - entre elas ações 
deliberadas, como terrorismo, 
questões técnicas como falhas 
estruturais ou uma colisão no 
ar” afirma Legget.”Eles exami-
narão as comunicações dos 
pilotos, examinarão o estado 
dos destroços - e procurarão o 
gravador de dados de voo e o 
gravador de voz da cabine. Es-
ses registrados devem conter 
as informações necessárias 
para confirmar exatamente o 
que aconteceu e por quê.”

Reprodução

Queda de avião pode ser o pior acidente Queda de avião pode ser o pior acidente 
aéreo em 12 anos na Chinaaéreo em 12 anos na China



Reprodução

Reprodução

Internada às pressas 
após passar mal, a influen-
cer Sthefane Matos, de 23 
anos, a Sthe Matos, foi diag-
nosticada com sangramento 
no cérebro. Apesar do sus-
to, a ex-Fazenda está bem, 
mas deve permanecer em 
observação na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de um 
hospital em Salvador (BA).A 
informação foi divulgada na 
madrugada desta terça-feira 
(22), pela equipe da influen-
ciadora nas redes sociais.

“Oi, equipe da Tetezinha! 
Após alguns dias com uma 
aparente virose, tendo tes-
tado negativo para Covid, 

hoje Teté sentiu uma dor 
de cabeça muito forte e foi 
ao hospital verificar. Ela re-
alizou uma tomografia e foi 
constatado um pequeno 
sangramento no cérebro. 
Nada muito grave.

Ela está bem no momen-
to, mas vai precisar passar 
as próximas vinte e quatro 
horas em observação na 
UTI, apenas por precaução. 
Como sempre, contamos 
com vocês para apoiar Teté 
com energias positivas e 
para não dar voz às fake 
news. Assim que possível, 
compartilharemos novas in-
formações sobre a evolução 
do tratamento. Fiquem com 
Deus”, disse a equipe.

No próximo domingo 
(27), acontece o Oscar 
2022 no Dolby Thea-

tre, em Los Angeles. A princi-
pal cerimônia do cinema in-
ternacional indicou 53 filmes 
em 23 categorias diferentes. 
O Diário do Estado preparou 
um guia de onde assistir aos 
principais títulos que marca-
rão presença no evento. Entre 
eles, os badalados Ataque dos 
Cães e Duna. Para conferir a 
lista completa dos indicados, 
basta clicar neste link.

MELHOR FILME
Na categoria mais impor-

tante da noite, a de Melhor 
Filme, dois deles estão na 
Netflix. Tratam-se de Ataque 
dos Cães, que lidera o núme-
ro de indicações, com 12, e 
Não Olhe Para Cima. A HBO 
Max também possui dois 
dessa categoria em seu ca-
tálogo: Duna e King Richard: 
Criando Campeãs.

Para encerrar as platafor-
mas de streaming, a Amazon 
Prime Video conta com No 
Ritmo do Coração; já a Dis-
ney+ possui Amor, Sublime 
Amor, e a Star+ exibe O Beco 
do Pesadelo. Os demais títu-

los, como Belfast, Drive My 
Car e Licorice Pizza, estão em 
cartaz apenas nos cinemas.

OBRAS DO OSCAR 2022
Nas categorias de atuação 

do Oscar 2022, a maioria das 
obras está em alguma pla-
taforma de streaming. Além 
das já citadas, que também 
integram a lista de Melhor 
Filme, destacam-se Mães 
Paralelas, Tick, Tick… Boom! 
e A Filha Perdida na Netflix; 

Apresentando os Ricardos, 
no Prime Video; e A Tragédia 
de Macbeth, na AppleTV+.

Spencer está nos cinemas e 
Os Olhos de Tammy Faye não 
tem previsão de estreia no Bra-
sil. Outro que não tem previ-
são de estreia por aqui é A Pior 
Pessoa do Mundo, na catego-
ria de Melhor Roteiro Original.

Entre as animações, Raya 
e o Último Dragão, Luca e 
Encanto estão todos no Dis-
ney+. A Família Mitchell e a 

Revolta das Máquinas está 
na Netflix, enquanto Flee 
não tem previsão de lança-
mento em terras tupiniquins.

Para conferir outros filmes 
de categorias como Melhor 
Filme Internacional ou Melhor 
Curta-Metragem, a Netflix, por 
exemplo, fez um guia com to-
dos as obras que estão na pla-
taforma. Todas as outras em-
presas também contam com 
mais títulos que fazem parte 
da lista oficial do Oscar 2022.

Faltam poucos dias para o Oscar 2022: Faltam poucos dias para o Oscar 2022: 
veja como assistir aos principais filmesveja como assistir aos principais filmes

Na UTI, a influencer Na UTI, a influencer 
Sthe Matos descobre Sthe Matos descobre 
sangramento no cérebrosangramento no cérebro

LUIZ F. MENDES 
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