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Brasil registra 1.311 mortes 
por covid-19 em 24 horas
O Brasil registrou 1.311 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 84.082, se-
gundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde. Esse é o segundo maior número de confirmações da doença. p2
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Demanda de usuários do transporte 
coletivo cai 65,5% na Grande Goiânia
A demanda de passageiros na Rede Metropolitana de Transporte Públi-
co registrou queda de 65,5% em comparação com o mês de março. p2
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Covid-19: estudo aponta ineficácia 
de tratamento com hidroxicloroquina

Um estudo promovido 
por pesquisadores 
de um consórcio de 

instituições de saúde brasi-
leiras concluiu que a hidro-
xicloroquina não é eficaz 
para o tratamento de casos 
precoces da covid-19. A pes-
quisa foi publicada no perió-
dico New England Journal of 
Medicine hoje.

Os pesquisadores da Coa-
lizão Covid-19 Brasil conduzi-
ram um ensaio clínico rando-
mizado de 15 dias com três 
grupos, envolvendo um total 
de 667 pacientes em 55 hos-
pitais de todo o país. Para um 
grupo foi ministrada apenas 
hidroxicloroquina, para outro 
hidroxicloroquina e azitromi-
cina e para o terceiro nenhum 
dos remédios, com tratamen-
to denominado padrão.

Foi empregado um mode-
lo de análise com uma esca-
la de sete níveis de acordo 
com a situação e saúde dos 
pacientes, indo da não hos-
pitalização sem comprometi-
mento de atividades à morte 
em função da doença.

Os autores não encontra-
ram efeitos do uso de hidro-
xicloroquina sozinha ou com 
azitromicina em comparação 
aos pacientes que não rece-
beram os remédios, do de-
nominado grupo-controle.

“Entre os pacientes com 
covid-19, não houve diferen-
ça entre grupos nas probabi-
lidades proporcionais entre 
grupos de ter um desempe-
nho pior na escala de sete 
pontos ordinais no fim do 
período de 15 dias”, afirmam 
os pesquisadores no artigo.

Na escala, em que 1 são as 
melhores condições de saúde 
e 7 é a morte por covid-19, o 
grupo que recebeu o trata-
mento padrão teve percentu-
al maior do que os pacientes 
cujo tratamento foi feito com 
hidroxicloroquina apenas 
(68% contra 64%) no número 
de pessoas que permanece-
ram no Estágio 1, com melhor 
quadro de saúde.

O estudo também identi-
ficou mais efeitos adversos 
entre quem recebeu hidroxi-
cloroquina com azitromicina 
(39.3%) e hidroxicloroquina 
(33,7%) do que no grupo com 
tratamento padrão (18%).

 
Consórcio
Os pesquisadores da Coali-

zão Covid-19 Brasil fazem par-
te das equipes dos hospitais e 

institutos Albert Einstein, HCor, 
Alemão Oswaldo Cruz, Benefi-
ciência Portuguesa e Sírio Liba-
nês, de São Paulo, e Moinhos 
de Vento, de Porto Alegre.

 
Governo
O estudo vai em sentido 

contrário do que tem defen-
dido o governo federal. Sob 
a gestão interina de Eduar-
do Pazuello, o Ministério da 
Saúde passou a recomendar 
o uso de cloroquina e hidro-
xicloroquina também em ca-
sos precoces e como preven-
ção, a partir da decisão do 
médico. Até então o medi-
camento era recomendado 
apenas em casos médios e 
graves, pelas possibilidades 
de complicações.

Em entrevistas coletivas, 
representantes do MS afir-

maram que havia evidências 
de eficácia da cloroquina, 
embora sem listá-las. Na se-
mana passada, a Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI) 
recomendou a retirada da clo-
roquina e da hidroxicloroqui-
na do tratamento da covid-19.

No dia 19 de julho, a As-
sociação Médica Brasileira 
(AMB) defendeu em nota a 
autonomia do médico para 
prescrever o medicamento 
com a anuência do paciente.

Perguntado pela Agência 
Brasil sobre o estudo, o Mi-
nistério da Saúde, por meio 
de sua assessoria, informou 
que “o uso de qualquer me-
dicamento compete à auto-
nomia e orientação médica, 
em consonância com o escla-
recimento e consentimento 
do paciente”. (Agência Brasil)

Marcelo Casal

Petrobras 
reajusta 
preço do gás 
de cozinha 
em 5% nas 
refinarias

A Petrobras reajustou em 
5% o preço médio do gás li-
quefeito de petróleo (GLP) 
nas suas refinarias. Com isso, 
o preço médio da Petrobras 
será equivalente a R$ 26,55 
por botijão de 13kg.

No acumulado do ano, 
o preço do gás de cozinha 
teve uma queda de 4,5%, 
ou de R$ 1,26 no botijão 
de 13 kg. A companhia 
destacou que, desde no-
vembro de 2019, igualou 
os preços de GLP para os 
segmentos residencial e 
industrial/comercial. A 
Petrobras acrescentou 
que vende o GLP a granel.

A companhia informou 
ainda que as distribuido-
ras são as responsáveis 
pelo envase em diferentes 
tipos de botijão e, junto 
com as revendas, são res-
ponsáveis pelos preços ao 
consumidor final.

De acordo com a Pe-
trobras, os preços do GLP 
vendidos às distribui-
doras têm como base o 
preço de paridade de im-
portação, formado pelas 
cotações internacionais 
destes produtos mais os 
custos que importadores 
teriam, como transporte 
e taxas portuárias, por 
exemplo. Para a empresa, 
a paridade é necessária 
porque o mercado bra-
sileiro de combustíveis é 
aberto à livre concorrên-
cia, dando às distribuido-
ras a alternativa de im-
portar os produtos. Além 
disso, o preço considera 
uma margem que cobre 
os riscos, como volatilida-
de do câmbio e dos pre-
ços. (Agência Brasil)

Demanda de usuários 
do transporte coletivo cai 
65,5% na Grande Goiânia

Brasil registra 1.311 mortes por 
covid-19, total chega a 84.082

A demanda de passagei-
ros na Rede Metropolitana 
de Transporte Público nesta 
quarta-feira (22/7) regis-
trou queda de 65,5% em 
comparação com o mês de 
março, antes da pandemia 
do novo coronavírus. 

No primeiro mês da 
pandemia, o sistema de 

transporte coletivo re-
gistrou fluxo de 521.888 
por dia, enquanto que 
na última quarta (22) foi 
de 180.173.

Segundo dados do 
consórcio RedeMob, a 
demanda média atual é 
apenas 35% da demanda 
antes da pandemia.

O Brasil registrou 1.311 
novas mortes por covid-19 
nas últimas 24 horas, ele-
vando o total de óbitos pela 
doença a 84.082, segundo 
dados divulgados há pouco 
pelo Ministério da Saúde. 
De ontem para hoje, o País 
registrou 59.961 novos ca-
sos de covid-19, elevando 
o número de infectados a 
2.287.475. Esse é o segun-
do maior número de confir-

mações da doença em 24 ho-
ras, atrás apenas do registrado 
na quarta-feira, quando o País 
teve recorde de casos, 67.860. 
Desse total, 1.570.237 (68,6%) 
correspondem aos recupera-
dos e 633.156 (27,7%) ainda 
em acompanhamento.

O dado do Ministério não 
significa que todas as mor-
tes ocorreram nas últimas 24 
horas. Os casos, no entanto, 
estavam em investigação e 

foram confirmados neste pe-
ríodo. Há ainda cerca de 3.786 
mortes em investigação.

O Estado de São Pau-
lo contabiliza 452.007 ca-
sos do novo coronavírus e 
20.894 mortes. O Ceará tem 
156.242 infectados pela do-
ença e 7.374 óbitos. O Rio de 
Janeiro atingiu nesta quinta-
-feira o número de 151.549 
casos confirmados de co-
vid-19 e 12.535 mortes.
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Tributação final proposta por 
Paulo Guedes será a maior do mundo
A alíquota de 12% pro-

posta pelo ministro 
da Economia, Paulo 

Guedes, para o novo im-
posto federal que pretende 
substituir o PIS/Cofins pode 
fazer com que a tributação 
final sobre o consumo no 
Brasil seja a maior do mun-
do. O novo imposto seria 
chamado de Contribuição 
Social sobre Operações com 
Bens e Serviços (CBS), com 
uma alíquota única de 12%.

Ao se juntar os tributos 
estaduais e municipais, o Im-
posto sobre Valor Agregado 
(IVA) final chegaria a 35%, 
nas contas do presidente do 
Sindifisco Nacional, sindica-
to dos auditores da Receita. 
“Será o maior IVA do mundo. 
O governo não está aumen-
tando a tributação, mas reve-

lando o tamanho da carga tri-
butária”, avalia Kleber Cabral.

Especialista em tributa-
ção do Instituto Nacional de 
Pesquisas Aplicadas (Ipea), o 
economista Rodrigo Orair cal-
cula que a alíquota de 12% na 
CBS levaria o IVA total a 29% 
(com 15% de imposto estadu-
al e 2% de municipal).

Esse seria o maior pa-
tamar de IVA do mundo, 
segundo dados da Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) de 2018 (os mais 
recentes). A maior alíquota 
hoje é de 27%, cobrada pela 
Hungria. Noruega, Dinamar-
ca e Suécia têm alíquotas 
de 25%. Nas propostas que 
já tramitam na Câmara e no 
Senado, o IVA final teria uma 
alíquota de 25%.

Reprodução

José Cruz

TSE vai comprar 180 mil 
urnas para eleições de 2022

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) informou ontem 
que a empresa Positivo Tec-
nologia venceu a licitação 
para compra de novas urnas 
eletrônicas. O valor do con-
trato é de R$ 799 milhões 
para a aquisição dos equipa-
mentos, que serão utilizados 
nas eleições de 2022. 

O TSE pretende comprar 

cerca de 180 mil urnas para 
substituir as máquinas fabri-
cadas em 2006 e 2008, cuja 
vida útil está esgotada. Atu-
almente, a Justiça Eleitoral 
tem 470 mil urnas. 

De acordo com o tribunal, 
o pagamento total do con-
trato depende de previsão 
orçamentária no ano que 
vem. Neste ano, o TSE vai 

desembolsar R$ 241 milhões 
para a compra de 54 mil 
urnas. O restante será en-
comendado em 2021. Cada 
máquina custa R$ 4,4 mil. 

O tribunal informou que 
a atual quantidade de urnas 
disponíveis é suficiente para 
garantir a realização das 
eleições municipais deste 
ano. (Agência Brasil)
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‘Não voltaremos ao antigo normal’, 
afirma diretor-geral da OMS
O diretor-geral da Or-

ganização Mundial 
da Saúde (OMS), 

Tedros Adhanom, descartou 
a possibilidade do mundo 
voltar ao “antigo normal” - 
ou seja, à realidade anterior 
à covid-19. “A pandemia já 
mudou a maneira como vi-
vemos. Ajustar-se ao ‘novo 
normal’ é encontrar ma-
neiras de viver de modo 
seguro”, disse, em coletiva 
de imprensa na tarde des-
ta quinta-feira (23). Tedros 
afirmou que a maior parte 
da população mundial ain-
da está suscetível ao novo 
coronavírus e que, por isso, 
medidas de prevenção, 
como lavar as mãos e man-
ter o distanciamento social, 
seguem necessárias.

“Nós continuamos a ver 
transmissão intensa do vírus 
em alguns países”, afirmou, 
sem especificar a quais se re-
feria. Em seguida, no entan-
to, o diretor-geral disse que 
quase metade dos casos no 
globo, que já bateram os 15 
milhões, vem de apenas três 

países. Segundo dados da 
Universidade John Hopkins, 
são Estados Unidos, Brasil e 
Índia. O líder da OMS ainda 
alertou para a politização da 
pandemia - a “maior amea-
ça”, em suas palavras.

“A política deveria ficar 

em quarentena”, ironizou. 
O diretor executivo da 
OMS, Michael Ryan, por 
sua vez, disse que a entida-
de multilateral têm traba-
lhado junto a autoridades 
da China para entender 
plenamente a origem do 

novo coronavírus. Já a res-
ponsável pela resposta da 
OMS à pandemia, Maria 
Van Kerkhove, reforçou 
que a doença é nova e, 
por isso, orientações sobre 
ela podem ser alteradas a 
qualquer momento.

Desafios
Integrantes da OMS afir-

maram em coletiva de im-
prensa que Brasil, Estados 
Unidos e Índia têm capacida-
de para vencer a pandemia, 
mas que algumas caracte-
rísticas indissociáveis, como 

densidade populacional, re-
presentam desafios. “Os três 
são países democráticos, 
mas grandes, populosos e 
complexos”, declarou Micha-
el Ryan. “Os governos locais 
precisam tomar decisões 
sobre quarentena baseadas 
em dados, e em dados lo-
cais”, completou.

Ryan ainda afirmou que a 
OMS está trabalhando junto 
a autoridades federais e es-
taduais no Brasil para com-
bater o novo coronavírus, e 
ressaltou a importância do 
País como um espelho para 
o mundo. “As pessoas olham 
para países como EUA e Bra-
sil em busca de respostas 
certas”, disse a jornalistas. 
Maria Van Kerkhove enten-
de que EUA, Brasil e Índia 
têm “lideranças tremendas”, 
“bons médicos” e “ferra-
mentas para virar o jogo”. 
Ela ainda disse que a entida-
de multilateral também não 
deseja a retomada de gran-
des bloqueios econômicos, 
mas que a medida pode ser 
inevitável em alguns casos.

Reprodução



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 + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$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 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
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
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 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

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

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

-------------------------------
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.
-------------------------------
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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, 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, 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 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 
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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Elza Soares comemora 
seus 90 anos com 
live neste sábado

A cantora Elza Soares 
anunciou que fará uma 
live por ocasião de seu 
aniversário de 90 anos 
no próximo sábado, 25, 
às 20h, no YouTube. Elza 
costuma comemorar 
‘duas datas’ de aniver-
sário: 22 de julho, dia de 
seu nascimento, e 23 de 
junho, data em que foi 

emancipada.
Na sexta-feira, 24, ela lan-

çará a música Negão Negra, 
com participação de Flávio 
Renegado. A ideia é que a 
canção seja interpretada ao 
vivo pela primeira vez já na 
live de sábado. Clique aqui 
para acessar o canal de Elza 
Soares no YouTube, onde a 
live será exibida.

Mike Tyson retorna 
aos ringues para 
luta de exibição

O ex-campeão mundial 
dos pesos pesados, 
Mike Tyson retorna-

rá aos ringues no dia 12 de 
setembro, oportunidade na 
qual enfrentará o campeão 
mundial de quatro divisões 
Roy Jones Jr em uma luta de 
exibição, informou a platafor-
ma de mídia social e música 
Triller nesta quinta-feira (23).

A luta de oito rounds 
fará parte de um evento de 
pay-per-view de três horas 
mostrado pela Triller, que 

também obteve direitos de 
transmissão para uma série 
de 10 episódios com cenas 
da preparação dos lutadores 
e dos bastidores. Tyson, que 
tem 54 anos, provocou os fãs 
sobre um possível retorno 
ao ringue em maio ao postar 
vídeos de seus treinos.

Um vídeo mostrou Tyson, 
o primeiro peso pesado a 
manter os títulos da Associa-
ção Mundial de Boxe, do Con-
selho Mundial de Boxe e da 
Federação Internacional de 

Boxe, treinando com intensi-
dade e força antes de falar a 
mensagem “estou de volta”.

Tyson disse que estava in-
teressado em voltar ao ringue 
para arrecadar dinheiro para 
caridade. A partir daí potenciais 
adversários imediatamente co-
meçaram a se apresentar para 
um combate com o lutador.

O antigo rival Evander 
Holyfield e o ex-jogador de 
rugby neozelandês Sonny Bill 
Williams estavam entre os 
possíveis candidatos antes 

da escolha de Jones Jr.
Jones Jr, 51 anos, que de-

tém simultaneamente um 
recorde de sete cinturões, lu-
tou pela última vez em 2018.

Tyson se tornou o cam-
peão dos pesos pesados 
mais jovem da história, após 
derrotar Trevor Berbick em 
1986 aos 20 anos. Ele ven-
ceu 50 de suas 58 lutas pro-
fissionais antes de se apo-
sentar em 2005, após uma 
derrota para Kevin McBride. 
(Agência Brasil)
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