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Depressão e estresse elevam 
risco de doença cardíaca
Cardiologista e coordenador do Programa de Enfarte Agudo do Miocárdio do Hospital do Coração (HCor), Leopoldo Piegas 
afirma que a influência de questões emocionais no aparecimento de doenças cardiovasculares já é um consenso na área. p3

Parada do 
Orgulho LGBT 
começa com 
tom político p5

PRF recupera 
carreta 
roubada p2

Nuvem no 
planeta Marte 
sugere vida p4

‘Dificilmente teremos concursos no 
Brasil nos próximos anos’,diz Bolsonaro
Ele informou que Paulo Guedes decidiu reduzir concursos públicos 
a poucas áreas, e citou que as exceções são para PF e PRF. p5
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Em Anápolis, morador de 
rua tem corpo incendiado

Um jovem em situação 
de rua teve o corpo incen-
diado, no início da madru-
gada deste sábado, na BR-
153, nas proximidades do 
Loteamento Guanabara, em 
Anápolis. Conforme o Corpo 
de Bombeiros, a vítima de 
20 anos, só conseguiu so-
corro após pedir ajuda em 
uma casa nas proximidades. 
O rapaz teve cerca de 70% 
do corpo queimado.

Segundo o relato da Po-
lícia Militar (PM), um mora-
dor do loteamento ouviu os 
gritos de socorro e acionou 
os bombeiros. Vítima disse 
ao homem que alguém o 

havia levado até a BR-153 e 
ateado fogo em seu corpo. 
O jovem não soube informar 
quem seria o autor do crime.

O rapaz foi socorrido ain-
da com vida e levado, com 
graves queimaduras pelo 
corpo, para o Hospital de Ur-
gências de Anápolis (Huana). 
Posteriormente, em razão da 
gravidade de seu estado de 
saúde, teve de ser transferi-
do para o Hospital de Urgên-
cias Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol), em Goi-
ânia. De acordo com a unida-
de de saúde, o paciente teve 
de ser internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).
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Alerta de ‘perigo potencial’ é emitido 
devido à baixa umidade em Goiás

O  Instituto Nacional 
de Meteorologia (In-
met) emitiu ontem 

um aviso de baixa umidade 
que atinge os Estados de 
Goiás, Tocantins, Mato Gros-

so e Rondônia. O alerta indi-
ca “perigo potencial”, o que 
oferece riscos à saúde e de 
incêndios florestais. 

A partir deste domingo, a 
umidade relativa do ar na área 

afetada pelo aviso pode variar 
entre 30% e 20%. Em Goiás, o 
alerta atinge as regiões central, 
leste, sul, norte e noroeste. 

O Inmet orienta que as 
pessoas tomem alguns cui-

dados, como beber bastante 
líquido, evitar desgaste físico 
nas horas mais secas e evitar 
exposição ao sol. 

Sobre a previsão do tem-
po, ao longo da semana a 

temperatura em Goiás pode 
variar entre 9º e 35ºC. Não 
há possibilidade de chuva. 
Em Goiânia, o termômetro 
pode marcar de 12º a 30ºC, 
dependendo da hora do dia.

Murillo Velasco/G1

Goiás receberá 
edição da 
Campus 
Party de 4 a 8 
de setembro

Representando o 
governador Ronaldo 
Caiado, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, Adriano 
da Rocha Lima esteve no 
sábado em Brasília, onde 
lançou oficialmente a edi-
ção de Goiás da Campus 
Party, que será realizada 
no Shopping Passeio das 
Águas, em Goiânia, de 4 a 
8 de setembro.

“Convido vocês para 
estarem na nossa Cam-
pus Party, que será 
voltada para o pesqui-
sador e para o empre-
endedor que tem ideias 
novas e que quer trans-
formar essas ideias em 
desenvolvimento eco-
nômico e social”, disse 
o titular da Sedi. 

Os “campuseiros”, 
como são chamados os 
participantes do evento, 
lotaram o palco principal 
da Campus Party Brasi-
lia, realizada no estádio 
Mané Garrincha, espe-
rando a palestra do vo-
calista do grupo britânico 
de rock Iron Maiden, Bru-
ce Dickinson. Antes, po-
rém, assistiram ao anún-
cio feito pelo secretário 
Adriano da Rocha Lima, 
que destacou a capacida-
de de um evento como a 
Campus Party estimular o 
surgimento de novas em-
presas, especialmente as 
de tecnologia.

Presidente do Institu-
to Campus Party, Fran-
cesco Farruggia destacou 
o empenho do Governo 
de Goiás e do governador 
Ronaldo Caiado em levar 
a Campus Party para Goi-
ânia. Para ele, o evento 
será um divisor de águas 
para o setor de tecnolo-
gia e inovação no Estado.

“Fazer uma Campus 
Party em Goiânia é co-
locar Goiás no mapa 
digital do mundo, pois 
não são apenas os três 
dias de evento. A Cam-
pus está em 70 países 
do mundo, o que signi-
fica que sempre terá um 
“campuseiro” chegando 
em Goiás ou levando de 
Goiás o que há de mais 
novo em tecnologia no 
mundo”, explicou.

Em Jataí, PRF recupera carreta roubada 
com carga avaliada em R$ 500 mil

Uma carreta roubada, 
carregada de carne bo-
vina, foi recuperada no 
sábado (22/6) pela Polícia 
Rodoviária Federal e Polí-
cia Militar. O caso aconte-
ceu na BR-364, em Jataí. 
A carga estava avaliada 
em cerca de R$ 500 mil. 

Segundo a PRF, a au-
tocarga saiu de Rondônia 
com destino a São Paulo, e 
foi tomada em assalto no 
estado de Mato Grosso. 

Um motorista da mes-
ma empresa, que conhe-
cia o condutor da carreta 
roubada, percebeu que o 
veículo estava percorren-

do um trecho fora da rota 
determinada pela transpor-
tadora. Diante da suspeita, 
ele fez contato com a polícia 
e informou que a carreta 
estava transitando pela BR-
364, entre Mineiros e Jataí. 

A polícia se deslocou 
para a rodovia e acabou 
encontrando o veículo pa-
rado no acostamento, sem 
condutor. A ocorrência foi 
encaminhada à Central de 
Flagrantes da região.

Reprodução
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Depressão e estresse elevam risco
de doença cardíaca em até 30%
Cardiologista e coorde-

nador do Programa de 
Enfarte Agudo do Mio-

cárdio do Hospital do Coração 
(HCor), Leopoldo Piegas afirma 
que a influência de questões 
emocionais no aparecimento 
de doenças cardiovasculares já 
é um consenso na área.

“As pessoas mais tran-
quilas, sossegadas e, aí vai 
a questão da religiosidade, 
têm uma tendência menor 
de ter esse tipo de doença”, 
afirma. O cardiologista pon-
dera que o emocional pode 
funcionar como gatilho ou 
desencadear hábitos que 
prejudicam a saúde. “A pes-
soa (nessas condições) pode 
fazer menos exercício ou se 
alimentar mal”, diz.

Segundo José Luís Aziz, 
diretor de Comunicação da 
Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo, estudos 
já comprovam que estresse e 
depressão podem elevar de 
20% a 30% as chances de do-
ença cardíaca. “Pessoas que 
perdoam têm menos chan-
ce de ter enfarte e, quando 
têm, é mais leve.”

Hormônios
Professor da pós-gra-

duação do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, 
Álvaro Avezum afirma 
que o quadro de mágoa 

faz com que hormônios, 
como a adrenalina, se-
jam liberados de forma 
inadequada, afetando o 

organismo. “Isso pode au-
mentar a pressão arterial, 
produzir arritmias cardía-
cas, trombose”, diz.

Reprodução

Rotam 
apreende 
200 kg de 
maconha e 
90 mil carteiras 
de cigarro, 
em Trindade

Empresa é condenada por pedir 
certidão de antecedente criminal

Neste sábado, uma equi-
pe da Rondas Ostensivas 
Metropolitanas (Rotam) 
foi recebida a tiros por um 
homem que guardava um 
grande carregamento de 
maconha e cigarros contra-
bandeados, no Setor Maysa 
II, em Trindade, Região Me-
tropolitana de Goiânia. Se-
gundo informações da Polí-
cia Militar (PM), o suspeito 
morreu após troca de tiros 
com a polícia.

Ainda conforme a corpo-
ração, no local foram apre-
endidos cerca de 200 kg de 
maconha distribuídos em 
250 tabletes da droga e 90 
mil carteiras de cigarro. Os 
militares chegaram até o en-
dereço através de uma de-
núncia anônima informando 
o paradeiro de um suposto 
traficante armado.

A Primeira Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
condenou a Alpargatas a in-
denizar em R$ 5.000 por da-
nos morais um trabalhador 
que precisou apresentar cer-
tidão de antecedentes crimi-
nais para ser contratado.

Na decisão, de 29 de 
maio, a Turma seguiu o 
entendimento de um ór-
gão do TST, responsável 
por padronizar jurispru-
dências, que considera a 
exigência da certidão dis-
criminatória e passível de 
indenização, independen-
temente de o candidato 
ter sido contratado ou não.

A decisão enumera algu-
mas exceções em que pedir 
o documento é legítimo: 
“Quando amparada em ex-
pressa previsão legal”, isto 
é, em legislações específicas 
de categorias profissionais, 
ou “em razão da natureza 
do ofício ou do grau especial 
de fidúcia exigido”.

O tribunal cita como 
exemplo empregados do-
mésticos, cuidadores de 
menores, idosos ou defi-

cientes, motoristas de carga, 
bancários e trabalhadores 
que atuam com substâncias 
tóxicas, entorpecentes e ar-
mas, entre outros.

No processo, Victor 
Gomes Chagas Neto, 26, 
afirmou que a conduta da 
empresa havia violado sua 
intimidade e dignidade. À 
Folha de S.Paulo disse que 
se sentiu constrangido. 
“Achei estranho, porque 
quem está procurando em-
prego é um bom cidadão, 
né?”, questiona.

Ele diz que não havia regis-
tro criminal na sua certidão. 
Foi contratado e trabalhou 
por pouco mais de um ano, 
até 2013, na fábrica da em-
presa em Campina Grande 
(PB) –na cidade, a Alpargatas 
faz a sandália Havaianas. Neto 
era operador de uma máqui-
na de pintar chinelos.

No processo, o advoga-
do dele, Dirceu Galdino Bar-
bosa Duarte, afirmou que o 
pedido da certidão era uma 
prática comum –ele mesmo 
disse defender outros traba-
lhadores em casos iguais.

Emocional pode ser 
um gatilho, diz médico
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Aos 19 anos, Brasileiro é o 
mais jovem do mundo a passar 
no mestrado em Harvard

Mateus de Lima Cos-
ta Ribeiro tem 19 anos 
e está a poucos dias de 
bater um recorde: tornar-
-se o aluno mais jovem 
a cursar o programa de 
mestrado em Direito da 
Universidade de Harvard, 
uma das mais prestigiosas 
do mundo. Ele se mudará 
para os Estados Unidos 
em breve para começar 
precocemente mais um 
ciclo de estudos. Não será 
o primeiro recorde batido 
por Mateus.

O estudante brasilien-
se passou no vestibular do 
curso de Direito da Univer-
sidade de Brasília quando 
ainda nem tinha iniciado 
o Ensino Médio, aos 14 
anos. Aos 18, conseguiu 
o título da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) 
e tornou-se o advogado 
mais jovem do País.

Pouco depois, foi tam-
bém o mais novo advoga-
do no mundo a fazer uma 
sustentação oral perante 
uma Suprema Corte, ao 
falar, em novembro do 
ano passado, aos minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ele tenta 

incluir o feito no Guiness 
Book, o livro dos recor-
des. Mateus também foi 
o mais novo estudante a 
iniciar um mestrado em 
uma universidade pública 
brasileira. Ele cursa atual-
mente a pós-graduação 
na UnB e agora irá trocá-
-la por Harvard.

“Não fiquei surpreso. 
As pessoas normalmente 
iniciam a faculdade quan-
do estão mais velhas e 
eu já tinha concluído 
essa fase de estudos”. Ele 
conta que os amigos até 
fazem piada sobre o fato. 
“Hoje até me mandaram 
uma mensagem dizendo: 
você é bom nessa coisa 
de ser o mais novo, né?”, 
disse à reportagem em 
sua casa, no Lago Sul, 
bairro nobre de Brasília.

Reprodução

Veículo em Marte detecta nuvem 
que sugere possibilidade de vida
O veículo Curiosity, 

da Agência Espacial 
dos Estados Unidos 

(Nasa), descobriu uma grande 
quantidade de metano dis-
persa na atmosfera de Marte. 
Produzido normalmente por 
seres vivos, o gás pode ser 
uma evidência de que micró-
bios vivem no planeta. 

A descoberta, feita durante 
uma medição no planeta ver-
melho realizada na quarta-fei-
ra, 19, foi divulgada pelo jornal 
norte-americano The New 
York Times neste sábado, 22. 

Na Terra, organismos co-
nhecidos como metanogê-
nicos prosperam em lugares 
sem oxigênio, como rochas 
subterrâneas profundas e 
tratos digestivos de animais, 
e liberam metano como re-
síduo. No entanto, reações 
geotérmicas, não biológicas, 
também podem gerar o gás, 
e também é possível que ele 
tenha ficado retido dentro de 
Marte por milhões de anos, 
tendo escapado apenas ago-
ra, por meio de rachaduras. 

Ao chegar em Marte, em 
2012, o Curiosity procurou 
por metano e não encontrou 
nada. Depois, no ano seguin-
te, foi detectado um pico re-

pentino, de até 7 partes por 
bilhão, que durou pelo me-
nos dois meses. A medição 
desta semana encontrou 21 
partes por bilhão de metano, 
ou seja, três vezes o pico re-
gistrado de 2013. 

 “Diante desse resultado 
tão surpreendente, estamos 
realizando um experimento 
de acompanhamento neste 

final de semana”, afirmou 
Ashwin R. Vasavada, cientis-
ta à frente do projeto, em e-
-mail obtido pelo NYT. 

Da Terra, os controladores 
enviaram novas instruções ao 
veículo na sexta-feira, 21. Os 
resultados devem retornar 
na segunda-feira, dia 24. 

Há muito se discute a pos-
sibilidade da existência de 

seres alienígenas em Marte. 
Mas até agora, missões an-
teriores detectaram apenas 
uma paisagem desolada. 

Atualmente, os cientistas 
tendem a acreditar que se, 
em algum momento, a vida 
tenha surgido por lá, descen-
dentes microbianos poderiam 
ter migrado e ainda persisti-
rem no subsolo do planeta.

Wellington Robson Wellington Robson

Fausi Humberto Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Agito

Decoração Pesca Vinhos
A Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH) pro-
move amanhã, às 13h30, audiência 
pública para debater o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 498/2018, que re-
voga a Lei da Alienação Parental (Lei 
12.318, de 2010). A audiência pública 
foi requerida pela relatora do projeto, 
senadora Leila Barros (PSB-DF).

De autoria do ex-senador Magno 
Malta, o projeto é decorrente dos 
trabalhos da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, 
criada em 2017. Os defensores 
da revogação alegam que a Lei da 
Alienação Parental “tem propiciado 
o desvirtuamento do propósito 
protetivo da criança ou adolescente, 
submetendo-os a abusadores”.

A revogação da Lei 12.318, de 2010 
motiva amplo debate entre defenso-
res e opositores da norma, explica a 
relatora. “Neste contexto está inserida 
a proteção dos direitos das crianças 
envolvidas na possibilidade de aliena-
ção parental e vários problemas que 
podem envolver abuso das mesmas”, 
observa Leila na justificativa do reque-
rimento de audiência pública.

Foram convidados para o debate a 
representante do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (IBDFAM), Renata 
Nepomuceno e Cysne, e o membro 
do Movimento PróVida, Felício Alonso. 
Também devem participar a psicóloga 
Andréia Calçada, a advogada Sandra Re-
gina Vilela e representantes do coletivo 
Mães na Luta, do TJDFT e do Conanda.

A cantora Rainy Ághata vai lançar 
seu CD Feliz Cantar, no dia 6 de 
julho, a partir das 12h30, no 
Cerrado Chopperia. Reservas de 
mesas pelo fone (62) 3274-4615.

Hoje se comemora 4 anos em 
que o presidente Obama de-
cretou nos EUA a legalização 
do casamento gay.

O espetáculo Bodas de Sangue, 
da Cia. de Teatro Sala 3, será 
apresentado na quarta-feira, 
dia 26, no Teatro Sesc Centro.

O terceiro final de semana do 
Deu Praia chegou com muita 
animação para a maior e melhor 
edição até então. No sábado 
(06), Melim e Vitor Kley agita 
o palco da praia goiana. No 
domingo (07), João Bosco e 
Vinícius e João Fernando e 
Gabriel vão trazer sertanejo 
do bom para fechar o final de 
semana com chave de ouro. A 
temporada iniciou no dia 15 de 
junho e termina dia 11 de agos-
to. O Complexo Deu Praia está 
localizado na BR-153, no Jardim 
Goiás, Goiânia (GO).

A empresária Renata Arantes 
receberá convidados em coquetel 
na quinta-feira, dia 27, em sua 
loja de presentes Renata Arantes 
Casa, localizada na Rua 137, no 
Setor Marista. Ela comemora 20 
anos de atuação em decoração.

Os empresários Keisuke Onoda 
e Chihiro Yamamoto realizarão a 
premiação do 1º Torneio Interna-
cional de Pesca esportiva durante 
jantar na sexta-feira, dia 28, no 
Serena Steak House. A competição 
já está acontecendo em Luís Alves.

Pratos harmonizados e palestras 
estarão na programação do 4º Wine 
Weekend, entre 5 e 7 de julho, no 
Castro´s Hotel. Haverá degustação de 
mais de 200 rótulos de vinhos e show 
da banda Violino Lounge. A sommeliè-
re Letticiae Bittencourt dará palestra.

Carlos Eduardo Faria, Fernanda Arcanjo, Delson Carlos, 
Clarinda Jesus e Handerson Pancieri no lançamento da 
40ª edição da Revista Class, no dia 18, na Lumiina Iluminação

Marylia Oliveira, Lucélia Honorato e Maryelle Honorato 
marcaram presença no evento de Delson Carlos

O empresário Welton Milhomem e 
o cabeleireiro Pedro Donato prestigiaram 
o lançamento da Revista Class

O cabeleireiro Eder Bueno, o fotógrafo Welling-
ton Robson e o empresário Luiz Augusto tam-
bém estavam no evento da Revista Class

ZONA FRANCA

ESO/M. KORNMESSER
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Parada do Orgulho LGBT 
começa com tom político 
e reúne famílias na Paulista 

A 23ª edição da Pa-
rada do Orgulho LGBT 
de São Paulo assumiu o 
caráter de movimento 
político e de oposição ao 
governo Jair Bolsonaro. 
“Resistência” é a palavra 
mais repetida entre os 
participantes do evento, 
que teve início por volta 
do meio-dia neste domin-
go. Expectativa dos orga-
nizadores é a de reunir 
3 milhões de pessoas na 
Avenida Paulista.

Ainda na concentra-
ção da parada, a de-
putada federal Sâmia 
Bomfim (PSOL-SP) pu-
xou uma vaia contra o 
presidente. Além de crí-
ticas ao governo, a Pa-
rada também reforçou 
a defesa da decisão do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que criminali-
zou a homofobia. Gritos 
de “Lula Livre” também 
foram ouvidos no início 
do evento. Os primeiros 
discursos oficiais refor-
çaram o tom político.

A ex-prefeita de São 
Paulo e ex-senadora Mar-
ta Suplicy afirmou que 
essa é “a mais importan-
te Parada da história”. 
“É a luta contra todo o 
retrocesso civilizatório 
que tem se apresentado”, 
completou Marta. O de-
putado federal David Mi-
randa (PSOL-RJ) também 
reforçou a ideia de que a 
Parada é um movimento 
político. “Esse é um mo-
vimento contra um proje-
to de poder que atenta 
contra as nossas vidas. 
Uma Parada que ganha 
mais importante porque 
temos um presidente 
declaradamente homo-
fóbico”, afirmou.

Famílias
Entre os participantes, 

muitas famílias que foram 
ao evento para apoiar fi-
lhos e amigos. “É a minha 
primeira vez . Eu era uma 
pessoa com muitos precon-
ceitos. Meu filho me ensi-
nou a ver a vida de outro 
jeito. Hoje estou aqui para 
apoiá-lo”, comentou Lour-
des Fragoso, de 66 anos. 
“Sou hétero, mas estou 
aqui pelos meus amigos. Vi-
vemos um período de per-
seguição e violência contra 
a comunidade gay. Não vou 
soltar a mão deles. Mexeu 
com eles, mexeu comigo”, 
falou o engenheiro Hernan-
des Souza, de 32 anos.

Estrutura 
e atrações
A Parada conta com 19 

trios elétricos, participação 
de uma ex-integrante do 
grupo Spice Girls. A con-
centração ainda aconte-
ce na frente do Museu de 
Arte de São Paulo (Masp). 
Em seguida, a passeata 
desce a Rua da Consola-
ção até a Praça Roosevelt. 
Para esta edição, a atração 
mais aguardada é o show 
da cantora Melanie C, ex-
-Spice Girl. Também estão 
confirmadas Aretuza Lovi, 
Gloria Groove, Iza, Lexa, 
Luísa Sonza e MC Pocahon-
tas. Às 19 horas, um palco 
montado na Praça da Re-
pública receberá shows. O 
tema deste ano é “50 anos 
de Stonewall - nossas con-
quistas, nosso orgulho de 
ser LGBT+”. Ele relembra a 
série de manifestações da 
comunidade LGBT contra 
batidas violentas da polícia 
de Nova York em um bar, 
o Stonewall Inn, no fim da 
década de 1960.

‘Dificilmente teremos 
concursos no Brasil’, 
diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolso-
naro informou neste 
sábado que o minis-

tro da Economia, Paulo Gue-
des, decidiu reduzir concur-
sos públicos a poucas áreas, 
e citou que as exceções são 
para Polícia Federal e Polícia 
Rodoviária Federal. O moti-
vo seria falta de verba. “Fora 
isso, dificilmente teremos 
concursos no Brasil nos pró-
ximos poucos anos”, afirmou 
o presidente a jornalistas.

Na manhã de ontem, o 
presidente saiu do Palácio 

da Alvorada rumo ao prédio 
médico na área do Palácio 
do Planalto, onde fez exames 
antes de sua viagem ao Ja-
pão, para encontro do G-20, 
na próxima semana.

O presidente Jair Bolso-
naro também criticou pro-
jeto de lei na Câmara que 
transfere a parlamentares 
o poder de indicar integran-
tes de agências reguladoras. 
Segundo ele, a medida vai 
transformá-lo em uma “Rai-
nha da Inglaterra”, que rei-
na, mas não governa.

Articulação política
Após derrotas no Con-

gresso, Bolsonaro reconhe-
ceu na sexta, 21, proble-
mas de articulação política 
entre o Planalto e a Casa. O 
presidente atribuiu as difi-
culdades à “inexperiência” 
e admitiu que teve de ado-
tar o modelo que era usado 
no Palácio do Planalto de 
Michel Temer.

O mea-culpa ocorre após 
editar Medida Provisória 
que retirou a articulação po-
lítica das mãos do ministro 

da Casa Civil, Onyx Lorenzoni 
(DEM), e transferiu-a para o 
general da ativa Luiz Eduar-
do Ramos, recém-nomeado 
por Bolsonaro para a Secre-
taria de Governo.

“Quando montamos 
aqui, no primeiro momen-
to, por inexperiência nossa, 
tivemos algumas mudanças 
nas funções de cada um 
que não deram certo”, dis-
se o presidente em entre-
vista. “Em grande parte, re-
tornamos ao que era feito 
em governo anterior.”
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
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$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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
-------------------------------

CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
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 
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: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 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 
diesel top automática re-
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
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------

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

-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

------------------------------- 
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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Filipe Toledo conquista 
bicampeonato no 
mundial de surfe

O brasileiro Filipe To-
ledo conquistou neste 
domingo o bicampeona-
to da etapa de Saquare-
ma do circuito mundial 
de surfe (WCT Oi Rio 
Pro). Com a vitória so-
bre o sul-africano Jordy 
Smith, Filipe subiu do 
sexto para o terceiro lu-
gar no ranking mundial, 
se aproximando da vaga 
para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020.

Saquarema foi a quin-
ta etapa do circuito, que 
tem onze etapas no to-
tal. Depois de Filipe, o 
brasileiro mais bem co-
locado foi Gabriel Me-
dina, que perdeu nas 
quartas de final, mas 
conseguiu subir da 12ª 
para a oitava posição do 
ranking. Apesar de estar 
no top 10, Gabriel não 

se classificaria hoje para 
a Olimpíada, porque está 
atrás de outro brasileiro, 
Ítalo Ferreira, que foi elimina-
do na terceira fase de Saqua-
rema e caiu da terceira para a 
sexta posição no ranking.

O ranking mundial ainda 
é liderado pelo havaiano 
John John Florence, que 
saiu nas quartas de final, 
depois de se machucar. Em 
segundo lugar está o ame-
ricano Kolohe Andino, que 
eliminou Gabriel Medina 
nas quartas de final.

 
Mulheres
Entre as mulheres, o títu-

lo de Saquarema ficou com a 
australiana Sally Fitzgibbons. 
As duas brasileiras que com-
petem no circuito mundial, 
Silvana Lima e Tatiana Wes-
ton-Webb foram eliminadas 
nas quartas de final.

Toy Story 4 tem 
a melhor estreia 
da franquia

Toy Story 4 mostrou 
mais uma vez por-
que a franquia é 

uma das mais amadas do 
cinema. O mais novo filme 
se tornou a melhor estreia 
da saga nos EUA.

Com os US$ 118 milhões 

lucrados, Toy Story 4 pas-
sou Toy Story 3. O terceiro 
filme tinha feito US$ 110 
milhões quando chegou 
aos cinemas em 2010.

É esperado que Toy Story 
4 domine a bilheteria dos 
EUA nas próximas semanas. A 

animação só deve perder for-
ça quando Homem-Aranha: 
Longe de Casa chegar aos ci-
nemas, no dia 4 de julho.

Toy Story 4 traz de vol-
ta Tom Hanks, Tim Allen, 
Joan Cusack e boa parte do 
elenco vocal dos filmes an-

teriores, com a adição de 
Patricia Arquette, Keanu 
Reeves, Selena Gomez e a 
dupla Keegan Michael-Key 
e Jordan Peele.

Josh Cooley dirige o fil-
me, que conta com roteiro 
de Stephany Folsom.
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