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O governador Ronaldo Caiado entregará, nesta quinta-feira (26/11), a partir das 9h, escrituras para 695 famílias e dará início à 
coleta de assinatura de outros 409 moradores para o processo que finda com a disponibilização do documento da casa própria. 
Com a ação que será realizada no Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) José Luiz Bittencourt, no Bairro Floresta. p3
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Regularização fundiária beneficia 
1.104 famílias na região Noroeste

Japonesa morta 
em Abadiânia 
também foi 
estuprada  p2

Lojistas da 44
esperam chegar 
a 70% das vendas 
em 2020  p2 p2

Estados Unidos avaliam liberar 
novamente viagens a partir do Brasil
À Reuters, autoridades americanas e companhias aéreas estão conside-
rando suspender as proibições de entrada para a cidadãos estrangeiros 
que esteve recentemente no Brasil e em 26 outros países europeus.
 

Pessoas que 
contraíram 
o covid-19 
podem doar 
sangue após 
30 dias  p4

p8
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A Polícia Civil informou que 
finalizou as investigações quan-
to ao caso da japonesa Hitomi 
Akamatsu, de 43 anos, encon-
trada morta em uma cachoeira 
do município de Abadiânia. Ao 
contrário do que se pensava, 
Hitomi morreu por uma fratura 
no crânio e não por enforca-
mento. O suspeito do crime, Ra-
fael Lima da Costa, de 18 anos, 
foi indiciado por três crimes, 
incluindo estupro, uma vez que 
ele confessou que violentou a 
vítima antes de matá-la.

De acordo com a polícia, 

conforme consta no laudo 
cadavérico de Hitomi, a cau-
sa da morte não foi enforca-
mento como alegava Rafael, 
mas sim “uma importante 
fratura no crânio, acusada 
por uma lesão contusa por 
objeto contundente”.

Ainda conforme a corpo-
ração, em um novo termo de 
qualificação e interrogatório 
feito pela polícia, Rafael con-
fessou que tinha a intenção de 
roubar a vítima, mas que tam-
bém a estuprou, ejaculando em 
seu rosto antes de assassiná-la.

Estados Unidos 
avaliam liberar 
novamente 
viagens a 
partir do Brasil

Japonesa morta em Abadiâ-
nia também foi estuprada Funcionário da Enel morre com choque 

enquanto realiza manutenção da rede
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Na reta final para o 
Natal, os lojistas do 
Mega Moda Sho-

pping, Mega Moda Park e 
Mini Moda têm comemora-
do a retomada gradual das 
excursões, o que impacta 
significativamente nas ven-
das. Mesmo com um per-
centual de visitantes menor 
no período, quando compa-
rado aos anos anteriores, 
os empresários estão oti-
mistas e esperam chegar a 
70% do que foi vendido no 
ano passado. Segundo pes-
quisa realizada pela Hibou, 
empresa de pesquisa e mo-
nitoramento de mercado 
e consumo, realizada com 
mais de mil entrevistados 
entre 10 e 14 de setembro, 
89% dos brasileiros prefe-
rem adquirir roupas e aces-
sórios em lojas físicas.

 “Álcool em gel, máscara 
e conscientização de lojistas 
e clientes têm nos ajudado 
nesta retomada gradual, 
com segurança e confiança 
por dias melhores. O retorno 
dos compradores dos outros 
estados trouxe otimismo aos 
lojistas, já que muitos estão 
vendendo 60% do que ven-
diam no ano de 2019. Com 
estoques renovados para o fi-
nal de ano, lojas que estavam 
fechadas estão reabrindo. Os 
shoppings estão cumprindo 
o protocolo de segurança 
dos órgãos governamen-
tais, para que os números 
de infectados por Covid-19 
continue em queda”, afirma 

Chrystiano Camara, superin-
tendente do Mega Moda.

 Para a lojista Kelly Dias, 
da marca feminina Adara, 
com lojas no Mega Moda 
Shopping e Mega Moda 
Park, a expectativa é positiva 
para as vendas de Natal e, 
por causa do investimento 
dos shoppings no digital – o 
que trouxe mais visibilidade 
às marcas atacadistas, acre-
dita que baterá a meta de 

vendas. “Muitas marcas per-
deram muito com a pande-
mia, o que – graças a Deus 
- não foi o nosso caso por-
que já vendíamos online. 
Conseguimos manter nosso 
negócio, mas sabemos que 
o cliente na loja física acaba 
comprando mais. E, mesmo 
com restrição no núme-
ro de excursões, o reflexo 
da liberação foi imediato, 
tanto que aumentamos o 

nosso quadro de funcioná-
rios e, provavelmente, con-
trataremos mais temporá-
rios”, afirma Kelly.

 Operação Boas Compras
Iniciada no último dia 21 

de outubro e prevista para 
ir até dia 31 de dezembro de 
2020, a Operação Boas Com-
pras tem o objetivo de assegu-
rar a ordem pública na Região 
da 44 e seu entorno durante o 

período de compras de fim 
de ano. A iniciativa é fruto 
de parceria entre a Prefei-
tura de Goiânia, Associação 
Empresarial da Região da 44 
(AER44) e outros órgãos de 
segurança e fiscalização.

 Segundo a AER44, a ex-
pectativa é de que a Região 
receba cerca de três mi-
lhões de compradores en-
tre os meses de novembro 
e dezembro.

Reprodução
À Reuters, cinco auto-

ridades norte-americanas 
e de companhias aére-
as disseram que a Casa 
Branca está considerando 
suspender as proibições 
de entrada para a maioria 
dos cidadãos estrangeiros 
que esteve recentemente 
no Brasil, no Reino Unido, 
na Irlanda e em 26 outros 
países europeus.

O presidente norte-
-americano, Donald 
Trump, impôs as proibi-
ções em uma tentativa 
de conter a pandemia do 
novo coronavírus e não 
está considerando sus-
pender o veto de entrada 
para a maioria dos cida-
dãos estrangeiros que 
esteve recentemente na 
China ou no Irã, acrescen-
taram as autoridades.

O plano ganhou o 
apoio dos membros da 
força-tarefa do corona-
vírus da Casa Branca, da 
saúde pública e de outras 
agências federais, afirma-
ram pessoas familiariza-
das com o assunto, mas o 
presidente Trump não to-
mou uma decisão final e 
o momento da revogação 
permanece incerto.

A Casa Branca, o De-
partamento de Segurança 
Interna e o Centro para 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) não co-
mentaram.Muitas auto-
ridades do governo argu-
mentam que as restrições 
não fazem mais sentido, 
visto que a maioria dos 
países ao redor do mundo 
não está sujeita à proibi-
ção de entrada. Afirmam, 
ainda, que suspender as 
restrições seria um alívio 
para as companhias aére-
as norte-americanas, que 
viram as viagens interna-
cionais cair 70%, de acor-
do com dados do setor de 
aviação civil.Trump ainda 
pode optar por não sus-
pender as restrições, dado 
o alto número de infecções 
por coronavírus na Europa. 
Um obstáculo potencial 
é o fato de que os países 
europeus provavelmente 
não permitirão imediata-
mente que a maioria dos 
norte-americanos reto-
me as visitas, disseram as 
autoridades.

Na manhã desta quar-
ta-feira, 25, um funcioná-
rio terceirizado que pres-
tava serviço para a Enel 
Distribuição, de 50 anos, 
morreu após sofrer um 
choque elétrico. O aciden-
te aconteceu na Rua Pau-
lo Afonso, no bairro São 
Francisco, em Goiânia. De 
acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a vítima rea-
lizava a manutenção da 
rede, quando sofreu a des-

carga e morreu na hora.
A Enel afirmou que la-

menta o acidente fatal en-
volvendo um funcionário 
da companhia. Ela informou 
que o acidente aconteceu 
durante a realização de uma 
obra de troca da rede de 
baixa tensão sem energia.

O colaborador rece-
beu a descarga da rede 
de tensão próxima, as 
causas ainda estão sendo 
investigadas. O Corpo de 

Bombeiros fez tentativa 
de reanimação, porém a 
vítima não resistiu.

A Enel declarou que 
está acompanhando o 
caso junto com a empre-
sa parceira e que pres-
tará toda a assistência 
necessária, inclusive psi-
cológica, será fornecida 
a família da vítima. Uma 
perícia da Polícia Técnico 
Científica foi realizada no 
local nesta tarde.

Lojistas da 44 esperam chegar a 
70% das vendas realizadas em 2020
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O governador Ronaldo 
Caiado entregará, 
nesta quinta-feira 

(26/11), a partir das 9h, es-
crituras para 695 famílias e 
dará início à coleta de assina-
tura de outros 409 morado-
res para o processo que fin-
da com a disponibilização do 
documento da casa própria. 
Com a ação que será realiza-
da no Instituto Tecnológico 
de Goiás (Itego) José Luiz 
Bittencourt, no Bairro Flores-
ta, o Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), benefi-
ciará 1.104 famílias da região 
Noroeste de Goiânia com a 
regularização fundiária.

Na oportunidade, Caiado, 
que estará acompanhado 
pelo presidente da Agehab, 
Lucas Fernandes, assinará 
projeto de lei que autoriza o 
governo a alienar 318 lotes 
de propriedade do Estado, 
localizadas no Jardim Curi-
tiba, para a construção de 
novas moradias destinadas 
às famílias de baixa renda. 
A matéria será encaminhada 
para apreciação da Assem-
bleia Legislativa.

Por causa da pandemia 
da Covid-19, os atendimen-
tos das famílias da região 
Noroeste serão escalonados 
para evitar aglomeração. 
Pela manhã, 207 famílias 
foram convocadas para re-

ceber as escrituras do Jardim 
Primavera.

À tarde, a partir das 14h, 
serão entregues escrituras 
aos moradores dos bairros 
Boa Vista, da Vitória, São Car-
los, Floresta, Jardim Curitiba, 

São Domingos e Vila Mutirão. 
A partir das 15h, tem início 
o atendimento para coleta 
das 409 assinaturas nos do-
cumentos, que, em seguida, 
serão enviados pela Agehab 
para registro em cartório. 

Esta é a última etapa formal 
do processo de regularização 
fundiária, antes da entrega do 
documento ao beneficiário.

 A Agehab orienta que 
para a assinatura da escritu-
ra do imóvel, o beneficiário e 

cônjuge – se houver – devem 
comparecer ao local portan-
do a carta de convocação 
com a etiqueta do endereço, 
documento pessoal com 
foto (carteira de identidade, 
carteira de trabalho ou car-
teira de habilitação) e CPF. Já 
para receber a escritura bas-
ta um dos cônjuges, com os 
mesmos documentos.

Região Noroeste
Com uma população 

aproximada de 200 mil habi-
tantes, a região Noroeste de 
Goiânia surgiu a partir de um 
processo de ocupação des-
ordenado iniciado na década 
de 1980. As famílias chega-
ram com as barracas de lona 
e se fixaram em uma porção 
de terras que fazia parte da 
zona rural da Capital. Em três 
décadas, o local se transfor-
mou com a chegada de in-
fraestrutura básica – rede 
de energia e água, asfalto, 
escolas e equipamentos 
públicos – e o fortalecimen-
to do comércio local. Mesmo 
com toda essa prosperidade, 
a região ficou à margem do 
desenvolvimento por falta 
da legalização dos bairros e 
dos imóveis.

Com a regularização fun-
diária urbana, o Governo 
de Goiás fortalece e agiliza 
o processo de legalização 
de bairros e escrituração 
de imóveis implantados em 
áreas do Estado.

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, detalhou o projeto 
da malha ferroviária pre-
vista para atender a região 
central do país durante 
encontro, nesta terça-feira 
(24), com o governador 
Ronaldo Caiado (DEM). 
A reunião também abor-
dou a implementação de 
um Centro de Excelência 

de Tecnologia Ferroviária, 
em Anápolis, a situação da 
BR-153, conhecida como 
Belém-Brasília, e a viabi-
lidade de o aeroporto de 
Anápolis passar a operar 
com aviões cargueiros.

Com o andamento das 
obras da Ferrovia Norte-
-Sul entre Ouro Verde, em 
Goiás, e Estrela d’Oeste, 
em São Paulo, construção 

da Ferrovia de Integração 
Centro-Oeste (Fico) e a im-
plementação da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste 
(Fiol) – que já pode ter o tre-
cho entre Ilhéus-Caetité, na 
Bahia, concedido em 2021 
–, o ministro antecipou ao 
governador que o estado 
de Goiás poderá contar com 
até três saídas para o escoa-
mento da produção, quando 

todas as obras estiverem fi-
nalizadas: o Porto de Santos, 
o Porto de Itaqui (MA) e o 
Porto de Ilhéus (BA).

Sobre o centro destina-
do à tecnologia em ferro-
vias, o ministro destacou 
que “o projeto em Anápolis 
é sensacional. A estrutura 
proporcionada pelo gover-
no local é de 1º mundo. 
Pretendemos viabilizar a 

operação dele já no pri-
meiro semestre do ano que 
vem”, planejou.

Freitas também explicou 
a situação da BR-153, que 
está com o projeto para con-
cessão sob análise do TCU. A 
previsão é que o projeto vá 
a leilão no 2º trimestre de 
2021, com o primeiro ciclo 
de obras voltado para a du-
plicação da estrada.

Espírito Santo
Caiado recebeu na se-

gunda-feira o governador do 
Espírito Santo, Renato Casa-
grande, para discussão de 
um projeto para contrução 
do trecho Corredor Centro-
-Leste na Ferrovia Centro-
-Atlântica. A ideia é que abra 
possibilidade para escoa-
mento de produção ao Porto 
do Espírito Santo.

Reprodução

Ministro detalha ferrovia do Centro-Oeste em encontro com Caiado

Regularização fundiária beneficia 
mais 1.104 famílias em Goiânia
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Pessoas que contraíram 
covid-19 podem doar 
sangue, se respeitarem 

um período mínimo após a 
melhora completa de sinto-
mas. Para que estejam habili-
tadas a doar, é necessário que 
aguardem 30 dias depois que 
todos os indicativos da doen-
ça tenham desaparecido, con-
forme explica a médica hemo-
terapeuta Roberta Fachini, do 
Hospital Sírio-Libanês.

 Em entrevista concedida 
à Agência Brasil, a profis-
sional destacou que, até o 
momento, não houve evi-
dências científicas de que o 
Sars-CoV-2 possa ser trans-
mitido através de transfu-
sões de sangue. Mesmo as-
sim, ressalta, os bancos de 
sangue e hemocentros têm 
tido cautela em relação ao 
assunto, como prevenção.

 “Felizmente, esse vírus, 
apesar de ser detectado, por 
exames de biologia molecu-
lar, também na corrente san-
guínea, não existe nenhuma 
comprovação científica de 
que essa quantidade de ví-
rus seja capaz de infectar 
um paciente pela via trans-
fusional. Mas, de qualquer 
forma, o critério de 30 dias 
após plena recuperação dos 

sintomas tem sido bastante 
aceito, é o praticado mun-
dialmente, como critério de 
segurança adicional”, afirma.

 “Considero que a medi-
cina leva um tempo de ama-
durecimento. Assim como 
ocorre com as vacinas, só o 
tempo irá nos dizer se trans-
mite ou não por transfusão. 

Nesse momento, se existir 
uma transmissão transfusio-
nal, tem sido muito incipiente, 
muito reduzida, porque não 
tem sido evidenciado isso por 
toda essa vigilância que a co-
munidade médica tem feito”, 
acrescenta, assinalando que, 
atualmente, o que se verifica 
é que o contágio está relacio-

nado à interação com muco-
sas e a uma série de fatores 
imunológicos.

 Por esse motivo, pergun-
tas relacionadas à covid-19 
tornaram-se praxe, sendo 
adicionadas ao questionário 
que já era feito anteriormen-
te pelas equipes de triagem 
dos bancos de sangue. Du-

rante a entrevista, os pro-
fissionais de saúde buscam 
saber se o potencial doador 
teve contato recente com 
alguém que teve o diagnós-
tico de covid-19 confirmado, 
ou seja, que testou positivo 
para a doença, o que pode, 
inclusive, identificar candi-
datos que possam ser assin-

tomáticos. Para averiguar, 
indagam também se o volun-
tário apresentou febre nos 
últimos 14 dias, sintomas 
gripais, como falta de ar, tos-
se e coriza, perda de paladar 
ou paladar distorcido, perda 
de olfato e cefaleia.

 “É diferente do risco de 
transporte ou do supermer-
cado, que a gente não sabe 
se entrou ou não em conta-
to com o vírus. Mas se teve 
alguém que trabalha com a 
gente ou da mesma casa, com 
diagnóstico recente, a gente 
pede que esse doador não 
doe nesse momento e aguar-
de um período de quarente-
na, para ver se vai manifestar 
algum sintoma ou não, que 
são os 14 dias de quarentena”, 
explica Roberta.

 “E nesse momento, a 
gente orienta também que, 
caso nos dias pós doação, 
apresente qualquer sintoma 
de covid-19, com diagnós-
tico ou não, com sintoma 
suspeito, que avise imedia-
tamente ao banco de san-
gue, porque muitas vezes 
a gente tem condição de 
bloquear algum hemocom-
ponente produzido a partir 
da doação que ainda esteja 
em estoque”, disse.

Divulgação

Pessoas que contraíram o covid-19 podem 
doar sangue após 30 dias depois da infecção



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 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 
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 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF: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 
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
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

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ 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

Veículos
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-------------------------------
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
-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/ 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
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

O youtuber, Paulo Cezar 
Goulart Siqueira, conheci-
do como PC Siqueira, vol-
tou a postar vídeos nesta 
quarta-feira (25). Em julho 
deste ano, o youtuber foi 
acusado de pedofilia, des-
de então os vídeos no ca-
nal, foram suspensos. Os 
comentários no vídeo e o 
numero de likes e deslikes 
estão desativados.

No vídeo, PC ironiza 
as noticias do dia em um 
quadro chamado “Noti-
cias do dia”. No instagram, 
ele compartilhou um post 
anunciando sua volta, mas 
os comentários também 

foram desativados.
As acusações saíram na 

mídia no dia 10 de julho e 
PC recebeu muitas criticas 
nas suas redes sociais, des-
de então o canal “Maspo-
xavida”, que ele mantinha 
há 10 anos, estava desati-
vado. Hoje, com a ativação 
da plataforma, alguns víde-
os antigos voltaram ao ar.

No twitter, a volta do 
youtube foi parar nos assun-
tos mais comentados. Mui-
tos internautas criticaram a 
plataforma e falaram sobre 
a impunidade. O caso ainda 
segue em investigação sobre 
sigilo da justiça.

Um dos maiores no-
mes do futebol mun-
dial em todos os 

tempos, Diego Armando Ma-
radona faleceu nesta quarta-
-feira (25/11), aos 60 anos. 
Segundo a Télam, agência 
pública de notícias da Argen-
tina, o ex-jogador sofreu um 
ataque cardiorrespiratório em 
casa, na cidade de Tigre, zona 
norte da região metropolitana 
da capital Buenos Aires.

 No início de novembro, 
Maradona foi submetido a 
uma cirurgia no cérebro para 
drenar um hematoma sub-
dural. Por decisão da família, 
permaneceu hospitalizado 
devido a uma “baixa aními-

ca, anemia e desidratação” 
e um quadro de abstinência 
devido ao vício em álcool, 
conforme informes médicos. 
Ele teve, inclusive, que ficar 
sedado. O ídolo argentino 
recebeu alta no último dia 
11 para continuar a recupe-
ração em casa.

 Considerado o maior 
nome da história do futebol 
argentino, Maradona foi o 
grande nome da conquista 
albiceleste na Copa do Mun-
do de 1986. Na ocasião, fi-
cou marcado por um gol de 
mão - que ele próprio apeli-
dou de “Mano de Dios” (mão 
de Deus) - contra a Inglaterra 
e por outro, na mesma parti-

da, que é considerado o mais 
bonito da história dos Mun-
diais, em que driblou quase 
todo o time inglês antes de 
balançar as redes.

 Ele também brilhou ves-
tindo, principalmente as 
camisas de Barcelona (Espa-
nha), Napoli (Itália) - onde é 
venerado - e do Boca Juniors 
(Argentina), time do cora-
ção. Chegou a dirigir a sele-
ção do país na Copa de 2010, 
sendo eliminado nas quartas 
de final pela Alemanha.

 Fora de campo, no entan-
to, o ex-jogador acumulou 
problemas com drogas. Em 
1991, Maradona foi suspen-
so por 15 meses por uso de 

cocaína. Três anos depois, na 
Copa do Mundo de 1994, 
o ídolo foi pego no doping 
por uso de efedrina, che-
gando inclusive a sair de 
campo, durante uma parti-
da acompanhado por uma 
enfermeira. No início dos 
anos 2000, após ingerir um 
coquetel de remédios, o ex-
-atleta entrou em coma e 
esteve perto da morte.

 Maradona era técnico do 
Gimnasia Y Esgrima, de La 
Plata (Argentina), mas esta-
va afastado devido ao trata-
mento de saúde.. Ele deixa 
dois filhos (Diego e Diego 
Fernando) e três filhas (Dal-
ma, Gianinna, Jana). 

Reprodução/Instagram

Diego Maradona morre 
após parada cardiorrespiratória

Após ser acusado de 
pedofilia, PC Siqueira 
volta para o youtube


