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Brasil lidera ranking mundial 
de casos diários de covid-19
A OMS anunciou novo recorde de casos da covid-19. De acordo com o órgão, foram identificadas mais 189.077 contaminações pelo novo 
coronavírus em 24 horas, sendo que “vários países reportaram seus maiores números de novos casos em um período de 24 horas”. p2
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Covid-19: Goiás registra 279 novos 
casos e 6 mortes em 24 horas
Foram seis óbitos em 24 horas e 279 novos casos. As informações são do 
boletim divulgado neste domingo pela Secretaria de Saúde do Estado. p2
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Chapada dos Veadeiros ganhará 
parque em área alvo de desmatamento
O governador Ronaldo 

Caiado anunciou, 
neste sábado (27/6), 

a criação do Parque Estadu-
al das Cataratas do Rio dos 
Couros, primeira unidade 
de conservação ambiental 
do Brasil com modelo com-
partilhado de gestão, no 
município de Alto Paraíso. A 
área de mais de 5 mil hecta-
res fica conjugada ao Parque 
Nacional da Chapada dos Ve-
adeiros e será administrada 
pela Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) em par-
ceria com a prefeitura local. 

“Goiás tem a benção de 
estar cravado neste tesouro 
da humanidade que é o cer-
rado. É um dever de cada 
um dos goianos proteger 
nossa casa”, disse o gover-
nador. Segundo a titular da 
Semad, Andréa Vulcanis, a 
criação do parque integra 
uma iniciativa do governo 
de Goiás de proteção do 
local, que vive sob pressão 
de invasores e criminosos 
ambientais. “Se por um lado 
a Semad fiscaliza, por outro 
protege a natureza e, como 
terceiro elemento que está 
chegando logo em seguida, 
já prepara as licenças sim-
plificadas, com procedimen-
to mais ágil e eficaz”, disse.

Segundo o governo de 
Goiás, a criação do parque se 
arrastava há anos sem uma 
definição. “A região estava 
largada à própria sorte, com 
invasores e desmatamento 
descontrolado. Nosso gover-
no agiu firmemente contra o 

crime ambiental, basta ver as 
ações que temos realizado na 
região e que, agora, culmina 
na finalização do processo de 
criação do parque. Nossa po-
lítica é de tolerância zero com 
qualquer destruição do nos-
so patrimônio natural”, disse 
Andréa Vulcanis.  

Na gestão compartilhada, 
Governo de Goiás e Prefei-
tura de Alto Paraíso terão 
iguais atribuições na gestão 
da unidade de conservação, 
o que será previsto no ato 
de criação da unidade. Nos 
próximos dias, será criado 
grupo de trabalho com o fim 
de aperfeiçoar os estudos e 
documentos tendo em vista 
constituir os atos necessá-
rios para a criação da uni-
dade de conservação, bem 
como com o fim de estabe-
lecer os termos do acordo 

interinstitucional que tem 
como objetivo regular as 
ações entre as partes.

Desde o último dia 22 de 
junho o governo estadual 
está na região da Chapada 
dos Veadeiros realizando um 
pente-fino em propriedade 
rurais e áreas públicas moni-
toradas pela inteligência da 
gestão ambiental. A Operação 
Presença, coordenada pela 
Semad, com apoio das forças 
policiais do Estado, realizou 
dezenas de autuações de 
desmatamento ilegal e de mi-
neração sem licenciamento. 
Além das multas que passam 
dos R$ 3 milhões, o governo 
prepara uma investida judicial 
contra os criminosos para a 
recomposição das áreas des-
truídas. “Estamos trabalhan-
do junto ao Ministério Público 
para que haja, inclusive, blo-

queio de bens para garantir 
que o que foi desmatado seja 
reflorestado e devolvido ao 
povo goiano”, explicou a se-
cretária Andréa Vulcanis. 

 
Próximos passos
A possibilidade para a 

criação do Parque Estadual 
Cataratas do Rio dos Couros 
está na Lei Federal Comple-
mentar Nº 140, de 8 de de-
zembro de 2011, que fixou 
normas para a cooperação 
entre União, Estados, o Dis-
trito Federal e os municípios 
nas ações administrativas de 
proteção ao meio ambiente. 

“Para o Estado não há 
dúvidas que a área precisa 
ser efetivamente protegi-
da e o esforço recente das 
instituições governamen-
tais estadual e municipal só 
demonstram que é possível 

inovar e fazer diferente”, 
disse a secretária Andréa 
Vulcanis. “Este é o momen-
to de criar mecanismos que 
assegurem a criação e a 
implantação desta unidade 
de conservação”, disse ela. 
“Com a gestão comparti-
lhada, encurtamos os ca-
minhos do poder público. 
Podemos ter a estrutura 
da Semad, com seu corpo 
técnico qualificado, e a pre-
feitura, juntamente com a 
sociedade, que vivem ali no 
cotidiano, sabem melhor do 
que ninguém as necessida-
des urgentes, suas soluções 
e respostas”, ressaltou.

A proteção da região da 
Chapada dos Veadeiros ain-
da atende outra demanda 
crescente no cenário econô-
mico internacional. Desde 
o ano passado, fundos de 

investimento internacionais 
estimados em mais de R$ 15 
trilhões iniciaram um pro-
cesso de exigência de ações 
do poder público brasileiro 
para conter a destruição do 
meio ambiente e o desmon-
te das políticas públicas do 
setor. São 230 grupos ame-
ricanos e europeus, que de-
vem se recusar a investir em 
áreas com desmatamento 
acelerado e, no caso brasi-
leiro, iniciar a retirada de R$ 
5 bilhões já investidos. No 
caso de Goiás, o cenário é 
acompanhado de perto pelo 
governo, uma vez que mer-
cados internacionais tendem 
a recusar produtos agrícolas 
oriundos de regiões de des-
matamento. Tal boicote atin-
giria fortemente a economia 
goiana, que conta hoje com 
cerca de 80% de suas expor-
tações vindas do campo.

Andréa Vulcanis afirmou 
que o governo de Goiás acom-
panha de perto tais movimen-
tações internacionais e que a 
determinação do governador 
Ronaldo Caiado é de tole-
rância zero com o crime am-
biental. “O nosso objetivo é 
proteger o clima, a nossa rica 
biodiversidade, o agronegó-
cio e a economia de Goiás. É 
preciso separar o joio do trigo. 
Os produtores que realizam 
suas atividades de forma le-
gal, de forma sustentável, não 
podem ser prejudicados por 
uma minoria irresponsável. 
Estamos na iminência de por-
tas se fecharem para nossos 
produtos por conta de casos 
como este”, afirmou.
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Covid-19: Goiás 
registra 279 novos casos 
e 6 mortes em 24 horas

Brasil lidera ranking mundial 
de casos diários de covid-19

O Estado de Goiás 
atingiu neste domin-
go (28/6) a marca de 
22.012 casos de co-
vid-19 e 435 mortes cau-
sadas pelo novo corona-
vírus. Foram seis óbitos 
nas últimas 24 horas e 
279 novos casos. As infor-
mações são do boletim 
divulgado neste domingo 

pela Secretaria de Saúde 
do Estado de Goiás (SES).

O documento revela 
ainda que há atualmente 
em Goiás 56.158 casos 
suspeitos da doença em 
investigação. Estão em in-
vestigação no Estado 43 
óbitos, enquanto outras 
418 mortes suspeitas 
foram descartadas.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
anunciou neste domingo 
(28/6), um novo recorde 
de novos casos da co-
vid-19, considerando os 
dados de todo o planeta. 
De acordo com o órgão, 
foram identificadas mais 
189.077 contaminações 
pelo novo coronavírus 
nas últimas 24 horas, 
sendo que “vários países 
reportaram seus maiores 

números de novos casos em 
um período de 24 horas”.

Entre os países que anun-

ciaram novos recordes está os 
Estados Unidos, que contou 
mais 44,7 mil casos de co-

vid-19, superando o recorde 
do sábado (44,6 mil), segundo 
dados do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças do país.

Apesar do recorde ameri-
cano, o Brasil foi novamente a 
nação que mais reportou no-
vos casos da covid-19: 46.860.

O relatório da OMS aponta 
as Américas como região com 
mais novos casos da covid-19: 
117,1 mil. Na sequência apa-
recem o Sudeste Asiático 
(25,4 mil), o Mediterrâneo 
Oriental (17,9 mil) e a Europa 
(16,5 mil). Em números totais, 
as Américas também lideram; 
são mais 4,9 milhões de casos, 
quase metade do total global.
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Sistema de home office derruba 
mito de perda de produtividade
A percepção dos exe-

cutivos sobre os pri-
meiros três meses 

de home office é de que o 
período serviu para implo-
dir o mito da perda de com-
prometimento da equipe 
com a descentralização do 
trabalho fora do escritório. 
Assim, a expectativa é que 
a “nova realidade” mude 
as relações corporativas de 
agora em diante. Uma das 
consequências deve ser a 
manutenção do home office 
em alguns casos.

Pesquisa conjunta rea-
lizada pela Fundação Insti-
tuto de Administração (FIA) 
e pela FEA-USP indica que 
70% dos executivos brasi-
leiros se sentem motivados 
a continuar trabalhando 
em suas casas depois do 
término do período de iso-
lamento compulsório.

O presidente da Trevisan 
Escola de Negócios, Van-
Dyck Silveira, é um deles. 
Antigo crítico do modelo, 
desde os tempos em que 
era o número dois na es-
trutura da Duke Corporate 
Education, em Londres, se 
diz agora um convertido. 
“O home office nunca fun-
cionou e o que via era que 

os executivos usavam o dia 
de trabalho em casa para 
fazer outras coisas. Agora, 
nesses três meses, minha 

percepção mudou e sou 
agora um cristão-novo do 
home office”, diz ele, que 
estuda manter o teletraba-

lho para parte de seus mais 
de 300 funcionários no fu-
turo. “Nunca tivemos tan-
tas entregas quanto agora.”

Pela pesquisa, a percep-
ção de 71% dos executivos 
é de que o desempenho em 
casa está igual ou superior 

ao do escritório. “Os resul-
tados de produtividade são 
altos”, diz André Fischer, res-
ponsável pela pesquisa.
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

A importância de contratar um corretor na compra e 
venda de imóveis

A profissão de corretor de imóveis é fundamental 
para o bom funcionamento do mercado imobiliário. Sem 
ela, os negócios não seriam feitos com a qualidade nem 
a velocidade que o mercado requer.

A profissão é regulamentada, possui um conselho 
de classe, o CRECI, que fiscaliza a conduta ética  do 
profissional.

O corretor de imóveis é um profissional certificado, 
que passou pelo curso Técnico em Transações 
Imobiliárias para reunir as competências necessárias 
para atuar no mercado. Só ele tem autorização legal 
para intermediar a comercialização de imóveis e os 
conhecimentos necessários para dar segurança e 
agilidade ao processo de compra e venda.

O corretor de imóveis é o elo entre o comprador e o vendedor — por isso, o profissional deve ter 
conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Dessa forma, ele conseguirá ajudar o investidor a tomar 
decisões adequadas, uma vez que comprar um imóvel é um grande investimento financeiro.

No entanto, também cabe a esse colaborador o papel de vender um imóvel. Assim, ele deve desenvolver 
sua comunicação, focando em vendas e na conversão do visitante em cliente.

É importante, ainda, frisar que a integridade moral deve fazer parte do perfil do corretor de imóveis. Existe 
um código de ética que deve ser consultado e cumprido. Além disso, cabe ao profissional de corretagem a 
missão de verificar os documentos do imóvel, garantindo que não haja nenhum problema que prejudique a 
negociação.

O SINDIMÓVEIS-GO adverte que antes de contratar um corretor de imóveis, é de suma importância 
verificar se o profissional em questão está inscrito no CRECI, o órgão regulamentador da profissão, e se a 
identificação está em dia. O melhor é entrar em contato com o conselho de sua região antes de fazer qualquer 
acordo com um profissional.

Profissão -Corretor de Imóveis

Torne-se um corretor de imóveis

      O  Centro  de Ensino Profissional , instituição de ensino do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de 
Goiás  forma novos corretores de imóveis há sete anos, através do curso -Técnico em Transações imobiliárias.

Nesse período um número expressivo de profissionais  entraram  no competitivo  mercado imobiliário, onde 
através de professores qualificados e da área tornaram-se especialistas no setor.

O objetivo da instituição é desenvolver uma base humanística para ampliar suas perspectivas, detectando 
oportunidades para o futuro  profissional.

Para maiores esclarecimentos  sobre o curso  de TTI-(62) 3942-6530, (62) 99261-7492 .
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Estados Unidos batem seu recorde 
de novos casos diários da covid-19
OS Estados Uni-

dos superaram 
neste domingo 

(28/6), o recorde alcançado 
no sábado (27), de novos ca-
sos da covid-19 no país: foram 
44.703 casos identificados nas 
últimas 24 horas ante 44.602 
no mesmo período anterior.

Antes disso, o maior nú-
mero de casos registrados 
em um dia havia sido em 6 de 
abril, com 43.438. Os dados 
são do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos 
EUA (CDC, na sigla em inglês).

Os novos números fazem 
do atual momento o mais crí-
tico para os EUA desde o co-
meço da pandemia, primeira 
vez confirmando mais de 34 
mil casos por dia durante cin-
co dias consecutivos.

No total, segundo o CDC, 
2.504.175 contaminações pelo 
coronavírus aconteceram nos 
EUA, sendo que 125.484 infec-
tados acabaram morrendo por 
causa da doença, o maior nú-
mero em todo o mundo. Nas úl-
timas 24 horas, as vítimas fatais 
da covid-19 no país foram 508.
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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 
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 
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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automá-
tiR$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 vagas 
de garagem. COD: 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 
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 
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-
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
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
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 
3637-7281
-------------------------------
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 vagas 
de garagem. COD: 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 
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 
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-
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
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
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 
3637-7281
-------------------------------
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
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Serginho Groisman 
completa 70 anos e 
recebe homenagens

O apresentador Sergi-
nho Groisman, que com-
pleta 70 anos nesta segun-
da-feira, 29, se emocionou 
com a série de homena-
gens que marcaram o Altas 
Horas na madrugada deste 
domingo (28/6). Desde 
o início da pandemia do 
novo coronavírus, o pro-
grama, que era essencial-
mente feito com a presen-
ça de plateia, se adaptou 
aos novos tempos.

Com convidados co-
nectados por aplicativos 
de chamadas de vídeo e 
com depoimentos de te-
lespectadores que com-
põem essa galera virtual, 
o apresentador da TV 
Globo foi simbolicamente 

abraçado em comemoração 
ao aniversário. O progra-
ma contou com a participa-
ção do simpático casal Taís 
Araújo e Lázaro Ramos, que 
vestiu trajes de gala, mas só 
com o parte de cima.

“Temos feito reuniões onde 
a gente só se arruma da cintu-
ra para cima assumidamente”, 
afirmou a atriz. Outros artis-
tas parabenizaram Serginho, 
como Sandy, Lucas Lima, Rita 
Lee, Fabio Júnior, Ney Mato-
grosso, Pitty, os atores Tony 
Ramos, Cauã Reymond e o 
apresentador Fausto Silva.

No Twitter, Serginho 
Groisman também foi home-
nageado por internautas. O 
apresentador fez questão de 
responder muita gente.

Rio de Janeiro terá 
torcida nos estádios 
a partir de julho
A prefeitura do Rio de 

Janeiro liberou, em 
publicação extra do 

Diário Oficial, a presença de 
torcedores nas arquibanca-
das de estádios a partir de 
10 de julho. A medida foi to-
mada menos de 10 dias após 
o Campeonato Carioca de 
futebol ser reiniciado com 
portões fechados e o estado 
registrar um recorde de no-
vos casos da covid-19 em 24 
horas (6.061, no último dia 
19). A decisão vai na contra-
mão do adotado nas princi-
pais ligas da Europa, onde o 
pico da pandemia do novo 
coronavírus foi em abril. A 
maior parte das competi-
ções por lá foi retomada sem 
público e assim continua.

A volta da torcida aos 
estádios na cidade do Rio 
de Janeiro terá restrições, 
como o distanciamento de 
quatro metros quadrados 
por pessoa, venda de in-
gresso online e liberação 
de apenas um terço da 
capacidade dos estádios. 
Conforme a publicação, o 
planejamento é sujeito a al-
terações. Se o cronograma 
for mantido, a final da Taça 
Rio, segundo turno do tor-
neio estadual, prevista para 
depois do dia 10, poderá ter 
presença de torcedores.

A decisão consta na pá-
gina 4 do D.O. especial da 
última sexta-feira (26). Se-
gundo o texto, estão per-
mitidos “Centros de treina-
mentos esportivos abertos 
para treino, sem público, 
sendo vedado uso de sauna, 

piscina e banheira de hidro-
massagem. Competições 
esportivas com capacidade 
simultânea máxima de um 
terço, sem ultrapassar a re-
gra de quatro metros qua-
drados por pessoa. Venda de 
ingressos somente online ou 
caixas de auto atendimento. 
Atividades de lazer e esporte 
em piscinas, vedado o com-
partilhamento de objetos. 
Clubes, associações, hipó-
dromos, quadras de aluguel 
e congêneres abertos, veda-
do esportes de contato”.

A autorização é prevista 
na fase 3B de flexibilização 
do isolamento social na cida-
de. Já a fase 5, começando 
em 1º de agosto, autorizará 
a utilização de dois terços 
da capacidade de público do 
estádio, mas, também com 
distanciamento entre torce-
dores e vendas online.

Até 18h45 (de Brasília) 
de sábado (27), o estado 
do Rio de Janeiro registrou 

108.803 casos de covid-19, 
com 9.789 mortes, sendo 
202 nas últimas 24 horas. A 
taxa de mortalidade (56,7 a 
cada 100 mil habitantes) é a 
maior da região Sudeste e é 
mais que o dobro da nacio-
nal (27,2), segundo o Minis-
tério da Saúde. 

 
Europa
Na Europa, onde o fute-

bol retornou entre meados 
de maio e o início de junho, 
sete das 10 maiores ligas do 
continente - de acordo com 
o ranking da União das Fe-
derações Europeias de Fute-
bol (UEFA) - retomaram seus 
campeonatos nacionais após 
o pico da covid-19, em abril. 
França, Holanda e Bélgica fo-
ram as exceções. Em seis dos 
países em que a bola voltou 
a rolar, a determinação foi de 
portões fechados. Entre eles, 
Itália e Inglaterra, que estão 
entre os cinco com mais mor-
tes pelo novo coronavírus.

A exceção entre essas 
sete ligas foi a Rússia, que 
permitiu a ocupação de 10% 
da capacidade dos estádios 
no retorno. Já na França, 
apesar de o campeonato 
local ter sido encerrado, a 
federação obteve liberação 
do governo para um público 
máximo de 5 mil pessoas nas 
finais das copas nacional, em 
24 de julho, e da liga, uma 
semana depois.

O Campeonato Carioca 
segue neste domingo (28) 
com quatro jogos, ainda 
com portões fechados, pela 
quarta rodada da Taça Rio: 
Botafogo x Cabofriense, Ma-
dureira x Resende, Vasco x 
Macaé e Fluminense x Volta 
Redonda. A rodada come-
çou com vitória do Flamengo 
por 3 a 0 sobre o Bangu, no 
Maracanã, no último dia 18, 
e um empate sem gols entre 
Portuguesa e Boavista, no 
estádio Luso-Brasileiro, no 
dia 19. (Agência Brasil)
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