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de parques em Goiânia
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Amma e UFG analisam qualidade 
da água de parques de Goiânia

Duas vezes por ano, a 
Agência Municipal 
de Meio Ambiente 

(Amma), por meio da Gerência 
de Monitoramento Ambiental, 
realiza análise físico-químicas 
da água dos parques de Goiâ-
nia: uma no período na seca, 

outra no período da chuva. 
Nesta quarta-feira (12/8), a 
Amma realiza a avaliação das 
águas do Parque Areião. Essa 
análise visa à proteção dos 
diversos animais dos parques 
que consomem água do local.

Ao todo serão visitados cin-

co parques da Capital. Além de 
técnicos da Amma, o trabalho 
vai envolver também a partici-
pação de técnicos do curso de 
Ciências Ambientais da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG). 
O trabalho vai se estender a 
alguns cursos da cidade, como 

os córregos Onça, Samambaia. 
Além do Parque Areião, tam-
bém serão analisadas as águas 
dos lagos do Bosque dos Buri-
tis, Vaca Brava, Flamboyant e 
Leolídio Di Ramos Caiado.

O trabalho nos parques, 
exceto no Areião que tem a 

participação da UFG, ficará a 
cargo dos técnicos da Amma. 
Essas avaliações ficam arqui-
vadas na Amma, que também 
faz esse tipo de avaliação 
quando chega alguma denún-
cia no órgão relacionada a po-
luição de cursos hídricos.

Reprodução

Cidades 
do Sudoeste 
goiano 
apresentam 
curva acentuada 
de focos de 
queimadas

A Região Sudoeste de 
Goiás apresenta curva 
acentuada de focos de 
queimada nos últimos 
dias. É o que aponta Bole-
tim Queimadas de nº 10, 
divulgado nesta quarta-
-feira (12/8) pela Secre-
taria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável (Semad). Conforme 
consta no levantamento, 
as cidades da região re-
gistraram 43 queimadas 
no período entre os dias 
03 a 09 de agosto de 
2020, praticamente qua-
tro vezes mais do que os 
11 registrados no mesmo 
período do ano passado. 
O destaque negativo fi-
cou com o município de 
Mineiros, que registrou 
19 focos de queimadas.

“Estamos monitoran-
do de perto a situação, 
conversando com as pre-
feituras e com o Corpo 
de Bombeiros para evitar 
que estes focos se tornem 
incêndios de grandes pro-
porções, com maiores 
prejuízos ambientais e 
econômicos”, afirma a se-
cretária Andréa Vulcanis.

Com mais de 75 dias 
sem chuvas em algumas 
regiões e umidade rela-
tiva do ar em declínio, o 
monitoramento realiza-
do por meio de satélite 
aponta que quase toda 
a extensão do Estado de 
Goiás está em alto risco 
de incêndio.

Entre as unidades de 
conservação ambiental, 
foram identificados 05 
focos de queimadas na 
Área Proteção Ambiental 
(APA) Serra Geral de Goi-
ás, em Guarani de Goiás.

As informações do Bo-
letim Queimadas levam 
em consideração dados 
obtidos por meio do sa-
télite de referência aqua 
(M-T), em que os focos 
detectados são utilizados 
pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 
como referência de da-
dos oficiais. Os focos 
de queimadas em áreas 
urbanas são detectados 
pelo satélite NPP-375.

Padrasto do menino 
Danilo é solto após 
12 dias detido

Roberto Naves anuncia inauguração 
da primeira UPA Geriátrica do Brasil

O padasto do menino 
Danilo de Sousa, Reginaldo 
Lima Santos, foi solto na tar-
de desta quarta-feira (12/8), 
após 12 dias detido. Segun-
do investigação da Polícia Ci-
vil, Reginaldo é inocente. 

Ele foi preso juntamente 
com Hian Alves de Oliveira, 
suspeitos da morte do menino.

Hian Alves foi indiciado 
pelo assassinato do menino 
Danilo. Segundo o inquérito, 
a motivação do crime foi ci-
úmes do pastor Fabiano aju-
dar a família da criança. Para 
tentar prejudicar Reginaldo, 
o jovem decidiu matar o ga-
roto, para que a culpa do cri-
me caísse no padrasto.

O prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves anunciou 
para os próximos dias a 
inauguração da primeiraq 
UPA Geriátrica do Brasil. 
A obra está 90% pronta e 
deve começar a funcionar 
daqui 30 dias, segundo 
estimativa da prefeitura, 
que investiu R$ 6 milhões 
de recursos próprios.

O atendimento exclusivo 
aos idosos seguirá a mesma 

linha da UPA Pediátrica, inau-
gurada no ano passado e que 
criou um novo modelo de aco-
lhimento ao público infantil.

O complexo hospitalar é 
construído em uma área do 
antigo Cais com 1.500 me-
tros quadrados, em uma par-
te que ainda não havia inter-
venção. A unidade terá dois 
centros cirúrgicos, 12 leitos 
de UTI e 36 de enfermaria. 

“O objetivo é destinar um 

local apropriado para cirur-
gias eletivas e de urgência, 
já que o Hospital Municipal 
Jamel Cecílio não tem estru-
tura e, também, a nova uni-
dade projetada – que conta-
rá com 110 leitos – ainda não 
está pronta”, disse o prefeito. 
Com esse novo local, o Hos-
pital Municipal Jamel Cecílio 
segue como centro de inter-
nação e outros procedimen-
tos de menor complexidade.
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Bolsonaro escolhe Ricardo Barros 
como novo líder do governo na Câmara
O presidente Jair Bolso-

naro substituiu nesta 
quarta-feira (12) o líder 

do governo na Câmara. Quem 
assume é o deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), que divulgou a 
informação por meio do Twitter. 
Com a mudança, deixa o cargo o 
deputado Vitor Hugo (PSL-GO), 
que atuou na liderança do go-
verno na Câmara desde o início 
do mandato de Bolsonaro.

Ricardo Barros é deputado 
pelo Progressistas, partido que 
integra o bloco de partidos co-
nhecido como “Centrão”. Atu-
almente, o conjunto de siglas 
tem integrado formalmente 
a base de apoio ao governo 
de Jair Bolsonaro. A mudança 
retira o PSL, ex-partido do pre-
sidente, do protagonismo das 
articulações políticas na Câma-
ra. Historicamente, o apoio do 
Centrão assegura a aprovação 
de pautas relevantes para o go-
verno no Congresso. 

O parlamentar foi ministro 
da Saúde no governo Michel 
Temer e também ocupou car-
gos de liderança em governos 
anteriores. (Agência Brasil)

Valter Campanato

Reprodução

Caiado encaminha à Assembleia PEC que institui a Polícia Penal
O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, encaminhou 
nesta quarta-feira (12/8) à 
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) ofício mensa-
gem solicitando a apreciação 
de uma Proposta de Emenda 
Constitucional que prevê a 
instituição da Polícia Penal 
em Goiás. O objetivo, segun-
do o governo, é fortalecer 
o sistema penal estadual, o 
combate ao crime e, ao mes-
mo tempo, adequar a Consti-

tuição do Estado à nova reda-
ção da Constituição Federal.

O documento endereça-
do ao presidente da Alego, 
Lissauer Vieira, destaca que 
“a concretização da proposta 
não vai gerar nenhum im-
pacto financeiro imediato” 
aos cofres públicos estadu-
ais. “A estruturação organi-
zacional da Polícia Penal se 
operará a partir da transfor-
mação dos cargos de provi-
mento em comissão da atual 

Diretoria-Geral de Adminis-
tração Penitenciária”, diz o 
ofício mensagem. 

A PEC altera o artigo 121 
da Constituição estadual, 
que dispõe sobre Segurança 
Pública, acrescentando a Po-
lícia Penal aos órgãos já cons-
tituídos – Polícia Civil, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar. Depois de apreciada e 
aprovada a PEC, a organiza-
ção e a estruturação da nova 
polícia serão definidas por 

um outro projeto de lei, de 
iniciativa privativa do gover-
nador do Estado, que será en-
caminhado posteriormente.

A criação da polícia penal, 
nos âmbitos distrital, estadu-
al e federal, foi uma proposta 
discutida nos últimos anos 
dentro do Congresso Nacional. 
Promulgada em dezembro do 
ano passado, a emenda cons-
titucional atribui aos agentes 
penitenciários os direitos ine-
rentes à carreira policial.
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O governo do Para-
ná assinou nesta 
quarta-feira, 12, um 

acordo de cooperação técni-
ca com a Rússia para a tes-
tagem e eventual produção 
de uma vacina contra a co-
vid-19. Os detalhes do con-
trato são anunciados nesta 
tarde pelo Instituto de Tec-
nologia do Paraná (Tecpar).

Segundo o governo, se 
trata de um acordo de coo-
peração e transferência de 
tecnologia. Não existe, por 
enquanto, expectativa ou 
prazos estabelecidos para 
o início dos testes. Todo o 
processo será acompanha-
do pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas, vinculados ao 
Ministério da Saúde. “Se 
passar por todos os testes, 
a gente produz (a vacina no 
Paraná)”, disse reservada-
mente ao Estadão/Broadcast 
uma fonte que acompanhou 
a assinatura do acordo.

A formalização do Me-

morando de Entendimento 
sobre o desenvolvimento, 
testes e produção da vacina 
contra a covid-19 também 

foi confirmada pela Embai-
xada da Rússia no Brasil. 
Após uma série de reuni-
ões em Brasília, os termos 

do contrato foram defini-
dos na tarde desta quarta-
-feira, no Palácio Iguaçu, 
sede do Poder Executivo 

estadual. Estiveram reuni-
dos o governador do Para-
ná, Ratinho Junior (PSD), o 
embaixador russo no Brasil, 

Sergey Akopov, e represen-
tantes do Fundo Soberano 
Russo, da Casa Civil do Pa-
raná e do Tecpar.

Reprodução

Paraná e Rússia assinam acordo
para teste e produção de vacina

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 
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 se-
miF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
pp:8438-7649Veículos
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-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manutenção 
geral, construimos, cado! 
Ligue e faça o seu orça-
mento, 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 ve-
íAcabador 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-
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.

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 
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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-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manutenção 
geral, construimos, cado! 
Ligue e faça o seu orça-
mento, 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 ve-
íAcabador 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-
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.

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 
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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Reprodução

PSG consegue virada 
sobre Atalanta e vai à semifinal 
da Liga dos Campeões

A pandemia do novo 
coronavírus não diminuiu 
a emoção proporciona-
da nos jogos da Liga dos 
Campeões. Em um jogo 
eletrizante, o Paris Saint-
-Germain obteve a vaga 
na semifinal, nesta quarta-
-feira, ao derrotar a Atalan-
ta, por 2 a 1. Os gols foram 
marcados aos 45 e 48 mi-
nutos da etapa final. Com 
este resultado, o time de 
Neymar e Mbappé aguar-
da o vencedor entre Atléti-
co de Madrid e RB Leipzig, 
nesta quinta-feira, mais 
uma vez na capital portu-
guesa. A semifinal será na 
próxima terça-feira.

O primeiro tempo foi 
marcado pelas duas gran-
des oportunidades per-
didas por Neymar e pelo 
gol da Atalanta. O único 
gol dos primeiros 45 mi-
nutos foi marcado, aos 
27 minutos, com Palisic, 
ao acertar um belo chute 
de curva e colocado, sem 
chance de defesa para 
Navas. O craque brasi-
leiro poderia ter aberto 
o placar logo aos dois 
minutos, quando surgiu 
diante do goleiro Marco 
Sportiello, mas errou de 
forma incrível na fina-
lização. A outra grande 
chance desperdiçada por 
Neymar foi aos 41 minu-
tos, quando o zagueiro 
Hateboer errou ao recuar 
a bola e serviu Neymar.

O camisa 10 carregou até 
dentro da área e chutou forte 
de esquerda, mas sem dire-
ção. Neymar criou ao menos 
mais três boas chances, mas 
conseguiu proporcionar o 
empate para o time francês 
na primeira etapa. No se-
gundo tempo, mais marcado, 
Neymar ficou fixo na armação 
das jogadas, mas não teve a 
ajuda dos companheiros. O 
time francês só voltou a inco-
modar a forte defesa italiana 
com a entrada de Mbappé, 
que estava no banco de re-
servas por causa de uma 
lesão no tornozelo. Rápido 
e sempre pela esquerda, o 
francês finalizou três vezes 
com grande perigo, mas viu 
o goleiro Marco Sportiello 
fazer boas defesas.

Os minutos finais foram 
muito tensos, com Ney-
mar reclamando demais da 
arbitragem por causa do 
excesso de faltas dos italia-
nos. Tudo parecia encerrado 
para o time de Paris. Mas foi 
aí que a dupla espetacular 
de ataque mostrou sua for-
ça. Aos 45, Neymar recebeu 
na área e chutou. A bola pe-
gou na zaga e sobrou para 
Marquinhos empatar: 1 a 1. 
Quando os times se prepa-
ravam para a prorrogação, 
Neymar descobriu Mbappé 
livre na esquerda e o fran-
cês rolou para Eric Maxim 
Choupo-Moting fazer o gol 
da vitória, da classificação e 
da grande virada.

Atlético-GO atropela 
e aplica segunda derrota 
do Flamengo no Brasileirão

Para quem esperava 
uma goleada do Fla-
mengo na noite desta 

quarta-feira (12/8), se en-
ganou. O time carioca fez 
mais uma partida apática, 
não conseguiu se encontrar 
em campo e acabou sendo 
superado pelo Atlético Goia-
niense pelo placar de 3 a 0, 
no Estádio Olímpico, em Goi-
ânia, pela segunda rodada 
do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo acumula sua 
segunda derrota no Brasilei-
rão, já que perdeu na estreia, 
em pleno Maracanã, por 1 a 
0, para o Atlético Mineiro, que 
hoje aparece como o grande 
favorito ao título. Uma derro-
ta contundente e inesperada, 
que pressiona o técnico es-
panhol Domènec Torrent que 
tem a dura missão de substi-
tuir o português Jorge Jesus 
no atual campeão brasileiro.

O Atlético, por outro lado, 

fez sua estreia, após ter a parti-
da diante do Corinthians adia-
da. O time precisou travar uma 
batalha com a CBF para poder 
escalar o que tem de melhor 
em campo. Seis jogadores de-
ram positivo para coronavírus, 
mas o clube conseguiu a libe-
ração de quatro deles por já 
terem cumprindo a quarente-
na e estarem sem potencial de 
passar o vírus para outra pes-
soa. Por outro lado, Brandão e 
Matheusinho ficaram de fora 
devido aos protocolos.

O primeiro tempo foi nova-
mente de um Flamengo sem 
sintonia. O clube rubro-negro 
deu espaço para o Atlético 
criar e ainda foi pouco pro-
dutivo ao ataque, algo que 
praticamente nunca foi visto 
sob o comando de Jorge Je-
sus. O fato é que a equipe não 
se encontrou em campo e foi 
completamente dominada 
pelo adversário. A superiori-

dade transformou em gol aos 
15 minutos. Ferrareis recebeu 
pela esquerda, invadiu a área 
e deu para Hyuri empurrar 
para o fundo nas redes.

O segundo foi uma pintu-
ra. Aos 31, Jorginho passou 
como quis por Vitinho e aca-
bou batendo de chapa para 
surpreender o goleiro Diego 
Alves. A situação do Flamen-
go poderia ser ainda pior. 
Gustavo Ferrareis chegou a 
fazer o terceiro, mas o árbi-
tro consultou o VAR e o lance 
acabou sendo anulado. Pelo 
lado da equipe carioca, ape-
nas uma chance de perigo, 
esta dos pés de Gabigol. De 
frente para o gol, o artilheiro 
chutou a bola para a linha de 
fundo. Domènec Torrent foi 
obrigado a mexer no segun-
do tempo. Ele voltou Rodrigo 
Caio para o miolo da defesa 
e colocou Rafinha na vaga de 
Gustavo Henrique. Pedro foi 

a aposta na vaga de Vitinho.
A primeira boa chance, po-

rém, foi de Gabigol. Ele rece-
beu em velocidade de Bruno 
Henrique e chutou para defe-
sa de Jean. Mas foi o Atlético 
que chegou ao gol. Aos 15 
minutos, em mais uma boa 
trama do clube goiano, Gus-
tavo Ferrareis recebeu, cor-
tou para o meia e, do meio 
da rua, chutou no ângulo. O 
Flamengo acabou perdendo 
a cabeça e ficou sem Diego 
Alves, expulso, após agressão 
em Matheus Vargas.

Mesmo assim, conseguiu 
chegar uma última vez com 
Bruno Henrique, que só enal-
teceu o jogo realizado por 
Jean, que fez mais uma grande 
defesa. Na próxima rodada, o 
Flamengo visita o Coritiba no 
sábado, às 19h30, no Couto 
Pereira, em Curitiba. No domin-
go, às 19h, o Atlético recebe o 
Sport no Olímpico, em Goiânia.

Heber Gomes


