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Goiás lidera rankings de 
educação, saúde e segurança
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado a conquista da liderança nos rankings do País sobre os setores de educação, 
segurança púlica e saúde. “Somos o primeiro lugar em atendimento na área de saúde do país, segundo o IBGE. p3
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Anvisa amplia voluntários 
para testar vacina de Oxford

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou 

ampliar para 10 mil pessoas o 
número de participantes dos 
testes com a vacina de Oxford 
no Brasil. Inicialmente os tes-
tes no país previam a partici-
pação de 5 mil pessoas. 

A vacina recebeu este 
nome por ser desenvolvida 
em um consórcio com pes-
quisadores da universidade 

inglesa de Oxford. O laborató-
rio por trás dos testes é o tam-
bém britânico AstraZeneca.

Além do acordo para aqui-
sição e fabricação do imunizan-
te no país, o Brasil é uma das 
nações onde os testes estão 
sendo realizados. A instituição 
responsável por conduzir as 
análises com voluntários brasi-
leiros é a Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp).

Até o momento, os tes-

tes eram realizados em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e na 
Bahia. Com a ampliação do 
número de participantes, o 
imunizante será testado tam-
bém no Rio Grande do Sul e 
no Rio Grande do Norte.

A Agência reguladora per-
mitiu também que o consórcio 
amplie a faixa etária dos parti-
cipantes do ensaio clínico. Com 
isso, serão incluídos entre o rol 
de voluntários pessoas com 

idades acima de 69 anos.
 
Acordo
O governo federal fechou 

um acordo para a aquisição de 
insumos visando a fabricação 
da vacina no Brasil. Pelo plano 
inicialmente adotado, seriam 
adquiridos princípios ativos 
para 30 milhões de doses até 
o início do ano que vem e a 
transferência de tecnologia 
para a fabricação pela Funda-

ção Oswaldo Cruz de mais 70 
milhões de unidades do imu-
nizante no ano que vem.

Há uma semana, o laborató-
rio AstraZeneca suspendeu os 
testes com a vacina, em razão 
de reações adversas em um vo-
luntário na Inglaterra. No sába-
do (12/9), a Autoridade Sanitá-
ria do Reino Unido autorizou a 
retomada dos testes e ontem o 
estudo recomeçou também no 
Brasil. (Agência Brasil)
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Covid-19: 
Brasil tem 1,1 
mil mortes e 
36,6 mil casos 
nas últimas 24h

Nas últimas 24 horas, 
o Brasil registrou 1.113 
óbitos e 36.653 novos ca-
sos relacionados ao novo 
coronavírus. Os dados 
estão no balanço diário 
do Ministério da Saúde 
divulgado na noite desta 
terça-feira (15/9).

Desde o início da pan-
demia, 133.119 pessoas 
morreram em razão da 
covid-19. Ontem, o siste-
ma de dados do Ministé-
rio da Saúde marcava um 
total de 132.006 óbitos. 
Outros 2.445 ainda estão 
em investigação pelas au-
toridades de saúde.

Ainda de acordo o ba-
lanço diário, o número de 
pessoas diagnosticadas 
com covid-19 desde o iní-
cio da pandemia chegou a 
4.382.263. No painel do Mi-
nistério da Saúde, o número 
de casos acumulados on-
tem estava em 4.345.610.

Do total de infectados,  
3.671.128 já se recupera-
ram da covid-19 desde o 
início da pandemia, isso 
representa 83,8%. Atual-
mente, 578.016 pacien-
tes estão em tratamento, 
ou seja, 13,2%.

Os números diários são 
menores aos domingos 
e segundas-feiras em ra-
zão das dificuldades para 
alimentação pelas secre-
tarias estaduais. Já às ter-
ças-feiras, o número em 
geral é maior em função 
do acúmulo de registro 
encaminhado ao painel 
do Ministério da Saúde.

A letalidade (núme-
ro de óbitos pelo total 
de casos) ficou em 3%. A 
mortalidade (número de 
falecimentos por 100 mil 
habitantes) está em 63,3. 
Já a incidência (total de 
casos por 100 mil habitan-
tes) subiu para 2085,3.

Suspeito de matar mulheres 
em motel de Caiapônia morre 
em confronto com a PM

Carreta carregada de milho cai de 
viaduto sobre carro em Itumbiara

O suspeito do duplo ho-
micídio que vitimou duas 
funcionárias de um motel da 
cidade de Caiapônia morreu 
durante confronto com po-
liciais militares, na noite de 
segunda-feira (14/9). 

Os militares tentaram abor-
dar o suspeito, identificado 
como Tony Peres, às margens 
da rodovia que liga as cidades 
de Caiapônia  e Piranhas, por 
volta das 19h30, mas o ho-
mem, segundo a Polícia Militar, 
atirou contra a equipe e fugiu 
em direção a uma mata. 

Houve troca de tiros e o 

suspeito acabou baleado. 
“Como no local não havia si-
nal de celular, nem sintonia do 
rádio das viaturas, o agressor 
foi levado para o hospital, mas 
não resistiu aos ferimentos”, 
diz nota divulgada pela PM. 

O homem que morreu no 
confronto é o suspeito de ma-
tar a tiros duas mulheres que 
trabalhavam em um motel da 
cidade de Caiapônia. O crime 
foi descoberto no domingo 
(13), depois que os corpos das 
vítimas foram encontrados 
dentro da cisterna do motel. As 
mulheres tinham 52 e 53 anos.

Uma carreta que trans-
portava milho caiu do via-
duto de acesso à cidade de 
Itumbiara-GO e atingiu um 
carro. O acidente aconte-
ceu no início da tarde desta 
terça-feira (15/9). A carreta, 
segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), estava com 
quase 40 toneladas de carga. 

Segundo uma testemu-
nha, a carreta trafegava em 
direção à divisa com Minas 
Gerais (norte-sul) quando o 
último reboque do Bi-trem 
repentinamente começou 
a tombar, momento em 
que todo o conjunto foi em 

direção à vala existente entre as 
duas pistas da BR-153, no km 
701, e tombou entre o vão que 
divide as faixas de rolamento.

Após sair da pista, a carre-
ta caiu sobre um veículo que 
passava sob o viaduto, atin-
gindo a parte da frente do 
veículo. Por sorte, o motoris-

ta do carro não foi atingido.   
O motorista da carreta, um 

homem de 36 anos, ficou preso 
às ferragens. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado. O homem 
foi levado consciente para o 
Hospital Municipal de Itumbia-
ra, mas o estado de saúde dele 
é considerado grave.
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Goiás lidera rankings brasileiros de 
educação, saúde e segurança pública
O governador de Goi-

ás, Ronaldo Caiado, 
celebrou nesta ter-

ça-feira (15/9) a conquista 
da liderança nos rankings do 
País sobre os setores de edu-
cação, segurança púlica e 
saúde. “Somos o primeiro lu-
gar em atendimento na área 
de saúde do país, segundo o 
IBGE. Pelo Ministério da Jus-
tiça, somos o primeiro lugar 
no combate à criminalidade. 
É o reconhecimento nacio-
nal”, afirmou o gestor.

“É a primeira vez que se im-
prime um mapa onde temos, 
ali, apenas bem colocado o 
nosso Estado de Goiás”, des-
tacou ao apontar o resultado 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

Goiás atingiu a maior nota 
do Ideb 2019 na avaliação do 
ensino médio em todo o Bra-
sil, com 4,8 pontos. Também 
se tornou a única unidade da 
Federação a bater a meta indi-

vidual estipulada para o ano de 
2019. Além disso, o patamar 
alcançado foi superior ao regis-
trado nacionalmente, de 4,2. 

Sobre a segurança públi-
ca, os resultados positivos 
também são recorrentes. Em 
agosto, o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, André 
Mendonça, esteve em Goiás 
e confirmou que o Estado é 
líder no que se refere às ações 
de combate à criminalidade 
no país. Os indicadores de 
2019 em relação a 2018 mos-
traram redução de homicídios 
(-21,8%), latrocínio (-43,8%), 
roubo de veículos (-57,89%), 
roubo de carga (-59,82%), 
roubo a instituição financeira 
(-83,33%) e roubo em proprie-
dade rural (-13,9%). 

E números que conti-
nuam em queda em 2020 
em relação a 2019. De ja-
neiro a julho, houve declí-
nio no número de homicí-
dios (-15,52%), latrocínios 

(-33,33%), roubo de veícu-
los (-40%), roubo de cargas 
(-39,82%), roubo a insti-
tuição financeiras (-100%) 
e roubo em propriedades 
rurais (-43,72%).  “Quero 
saudar o povo de Goiás e 
parabenizá-lo pela gestão 
transformadora que o gover-
nador Ronaldo Caiado vem 
fazendo à frente do Estado”, 
disse o ministro André Men-
donça, à época.

Na área da saúde, a situ-
ação é semelhante. Goiás 
liderou o ranking nacional 
de pessoas que procuraram 
e conseguiram atendimento 
médico no Brasil. O resultado 
foi atestado pela Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS) 2019, 
divulgada no início de agosto, 
pelo IBGE. De acordo com o 
estudo, cerca de 1,1 milhão 
de goianos procuraram aten-
dimento de saúde nas duas 
últimas semanas anteriores 
à data da pesquisa. Destes, 

90,1% conseguiram atendi-
mento. Número acima da mé-
dia nacional, que foi de 86,1%. 

O trabalho da atual gestão 
garantiu o investimento de 

12,01% da receita corrente 
líquida de Goiás em ações e 
serviços públicos de saúde, to-
talizando o pagamento efetivo 
de R$ 2,28 bilhões no ano pas-

sado. A legislação estabelece 
que o Estado tem a obrigação 
de aplicar, no mínimo, 12% 
dos recursos arrecadados em 
despesas com saúde.

Reprodução

Marcos Corrêa

Governo vai manter o Bolsa Família, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsona-

ro declarou nesta terça-feira 
(15/9) que o governo não 
vai suspender reajustes das 
aposentadorias e do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC) - auxílio pago a idosos 
e pessoas com deficiência 
de baixa renda. O presidente 
descartou também a criação 
do programa Renda Brasil até 
2022 - iniciativa que estava 
em estudo para expandir o al-
cance e suceder o Bolsa Famí-
lia, que é pago a famílias que 
estão em situação de pobreza 

extrema e miséria.
Em vídeo publicado nas 

redes sociais, Bolsonaro citou 
notícias que dizem que a in-
tenção do governo é congelar 
as aposentadorias para ga-
rantir recursos para o Renda 
Brasil. “Eu já disse que jamais 
vou tirar dinheiro dos pobres 
para dar para os paupérri-
mos. Quem por ventura vier 
a propor para mim uma me-
dida como essa, eu só posso 
dar um cartão vermelho para 
essa pessoa. É gente que não 
tem um mínimo de coração, 

não tem o mínimo de enten-
dimento como vivem os apo-
sentados do Brasil”, disse.

De acordo com o Bolsonaro, 
“pode ser que alguém da equi-
pe econômica tenha falado so-
bre este assunto”, mas que seu 
governo “jamais” vai congelar 
salários de aposentados ou re-
duzir o BPC “para qualquer coi-
sa que seja”. “Até 2022, no meu 
governo, está proibido falar a 
palavra Renda Brasil, vamos 
continuar com o Bolsa Famí-
lia e ponto final”, destacou.

Em junho, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 
anunciou a intenção do 
governo em criar o Renda 
Brasil após a pandemia do 
novo coronavírus, com a uni-
ficação de vários programas 
sociais. Desde então, a equi-
pe econômica e o Palácio do 
Planalto têm discutido a fon-
te de recursos para financiar 
o novo programa social.

Na semana passada, Bol-
sonaro descartou o fim do 
seguro-defeso como for-
ma de garantir o programa 
de renda permanente. Em 

agosto, ele também já ha-
via anunciado que a criação 
do Renda Brasil estava sus-
pensa porque não aceitaria 
eliminar, em troca, o abono 

salarial, espécie de 14º salá-
rio pago aos trabalhadores 
com carteira assinada que 
recebem até dois salários 
mínimos. (Agência Brasil)
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Enfermeira diz que imigrantes detidas nos EUA 
tiveram úteros retirados em cirurgias irregulares
Detentas em um cen-

tro para imigrantes 
clandestinos no es-

tado americano da Geórgia 
tiveram os úteros removidos 
completamente ou parcial-
mente em cirurgias irregula-
res, denunciou na segunda-
-feira (14) uma enfermeira 
que trabalhava no local. Au-
toridades migratórias e par-
lamentares dos Estados Uni-
dos disseram nesta terça que 
vão apurar o caso.

Segundo a denuncian-
te, identificada como Dawn 
Wooten, um ginecologista 
fazia “histerectomias em 
massa” nas detentas. Além 
disso, o centro, localizado na 
cidade de Irwin, se recusava 
a aplicar testes do novo co-
ronavírus nos imigrantes de-
tidos no local.

Em entrevista à agência 
Reuters, Wooten relatou que 
as detentas eram encami-
nhadas a ginecologistas ao 
reclamarem de cólicas ou 
pedirem por métodos con-
traceptivos. Nem sempre as 
decisões médicas eram com-
preendidas pelas mulheres.

O teor inteiro da denúncia 
não foi divulgado, mas parla-
mentares do Partido Demo-
crata tiveram acesso ao docu-
mento e também anunciaram 

uma investigação sobre o 
caso. A presidente da Câmara, 
a deputada democrata Nancy 
Pelosi, repudiou o caso.

A diretora médica do Ser-

viço de Alfândegas e Imigra-
ção (ICE) dos EUA, Ada Rive-
ra, negou irregularidade e 
disse que o centro na Geórgia 
só fez dois procedimentos do 

tipo desde 2018, sempre com 
aprovação após exames.

Além disso, o ICE disse 
em nota que um procedi-
mento como histerectomia 

- a retirada do útero por in-
tervenção cirúrgica - “jamais 
seria feita sem a vontade da 
paciente” sob custódia das 
autoridades americanas.

Jeff Amy



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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
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 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

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 
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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Universidade americana 
promove concurso de curta-
-metragens com premiações

A Full Sail University, 
da Flórida (Estados Uni-
dos), promove, a partir do 
dia 13 de outubro, o pro-
jeto Maratona da Criativi-
dade. Para o evento, 50 
escolas brasileiras serão 
convidadas. As inscrições 
são gratuitas e vão até dia 
30 de setembro.

Para participar, os alu-
nos de escolas convidadas 
precisarão fazer um curta 
metragem de 3 minutos 
retratando alguma manei-
ra de solucionar os proble-
mas listados na Agenda 
2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável das 
Nações Unidas, que vão 
desde acabar com a fome 
e a pobreza do mundo, 
promover saúde, bem-es-
tar, energia, saneamento 
a todos até uso sustentá-
vel dos ecossistemas.

As escolas dividirão os 
alunos em grupos de no 
máximo cinco integrantes. 
O vídeo a ser produzido 
deve ter, no máximo, três 
minutos, além de ser pos-
tado no Facebook com as 
diretrizes do concurso, e a 
criatividade deverá ser o 
personagem principal. 

Mas, nesse roteiro, os 
estudantes não estarão sozi-
nhos, eles receberão mento-
ria online com profissionais 
especializados em sustenta-
bilidade, audiovisual, edição, 
design thinking, multilingua-
gens e outras áreas. Tudo 
para ajudar os grupos na 
concepção de seus vídeos.

Para Carol Olival, Com-
munity Outreach Director, a 
Maratona da Criatividade vai 
ensinar o aluno, a partir do 
9.º ano, a produzir vídeos de 
até três minutos, em inglês. 
E como o tema é  focado 
nos Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
será, acima de tudo, uma 
oportunidade que as escolas 
brasileiras estão receben-
do de agirem como agentes 
promotores de sustentabi-
lidade, enquanto desenvol-
vem habilidades importan-
tes para o aluno

“Nesse desafio global o 
participante vai aprender a 
ter uma postura empreen-
dedora, trabalhar bem em 
equipe e ser bom comuni-
cador”, comenta Carol ao in-
formar que as inscrições es-
tarão abertas apenas para as 
escolas até 30 de setembro.

Fifa e Conmebol decidem 
manter Eliminatórias 
Sul-Americanas em outubro

Fifa e Conmebol se reu-
niram nesta terça-feira 
por videoconferência e 

decidiram manter em outu-
bro o início das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo de 2022, no Catar. 
A decisão foi tomada pelos 
dirigentes mesmo com as in-
certezas em relação às medi-
das sanitárias e as condições 
de logística das viagens dos 
jogadores que atuam fora 
do continente. A Conmebol 

comunicou que as datas das 
primeiras rodadas - 8 e 13 de 
outubro - foram ratificadas 
no encontro, e afirmou que 
o presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, “expressou o de-
sejo de que todas as seleções 
cheguem às Eliminatórias em 
igualdade de condições”.

Pressionada pelas asso-
ciações nacionais que são 
membros da Conmebol, a 
Fifa disse que fará cumprir os 
regulamentos que obrigam os 

clubes a liberar os jogadores 
para as partidas de suas res-
pectivas seleções. No entanto, 
a entidade máxima do futebol 
não informou como será a 
logística que vai assegurar os 
deslocamentos dos atletas da 
Europa e outros continentes 
para a América do Sul. O gran-
de problema é a exigência do 
período de quarentena por 
parte dos países em que mo-
ram vários jogadores.

Em nota, a Conmebol infor-

mou que haverá outra reunião 
nesta quinta-feira para definir 
mais detalhes sobre o assunto. 
A seleção brasileira faz sua es-
treia nas Eliminatórias contra a 
Bolívia, em jogo marcado para 
o dia 9 de outubro. A partida 
seria disputada na Arena Per-
nambuco, mas foi transferida 
para a Neo Química Arena, 
casa do Corinthians. Na sequ-
ência, no dia 13, o Brasil encara 
o Peru, fora de casa. Não have-
rá torcida nos estádios.
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