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 O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 135/19, que torna obrigatório o voto impresso. Para que fosse aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos.

DIÁRIO DO ESTADO
Plenário da Câmara rejeita proposta do 
voto impresso e projeto será arquivado

Rogério Cruz diz 
que decisão de 
criar taxa do lixo 
já está tomada  p2 p7

Em melhor cenário, temperatura glo-
bal deve subir 1,5°C em duas décadas
O papel da influência humana no aquecimento do planeta é evidente e 
inquestionável, destacou o relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU).

p4

O Governo de Goiás retomou, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer (Seel), o projeto Construindo Campeões nos núcleos de Águas Lindas de 
Goiás, Valparaíso, Luziânia e Novo Gama. A iniciativa oferece aulas gratuitas 
de karatê e judô para jovens de oito a 17 anos. A partir deste mês, os municí-
pios de Edeia, Indiara, Jaraguá e Uruaçu também serão contemplados.

Governo de Goiás retoma projeto 
Construindo Campeões e aten-
de 2.600 alunos com esporte  p3

p8
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0,1% das pessoas vaci-
nadas em Goiás morre-
ram em decorrência da 

Covid-19 em Goiás. Os dados 
são referentes ao grupo de 1 
milhão de pessoas vacinadas 
no estado, que tomaram as 
duas doses do imunizante 
ou dose única até o dia 3 de 
agosto. Os números mostram 
que desse total, 1.098 pesso-
as morreram em Goiás, mes-
mo após serem vacinadas. 
Os dados dão conta também 
que 3,2 mil, ou seja, 0,3% fo-
ram hospitalizadas após tes-
tarem positivo para o vírus e 
4,5% tiveram casos leves da 
doença, o que representa 

47,9 mil pessoas.
De acordo com o secretá-

rio de Saúde de Goiás, Isma-
el Alexandrino, esse número 
mostra que a vacinação é um 
sucesso, e que todos os imu-
nizantes aplicados em Goiás 
apresentam uma eficácia 
com mais de 60% com a apli-
cação das duas doses e que 
elas além de protegerem são 
seguras. “Não deixem de se 
vacinar, essa uma estratégia 
de proteção individual, mas 
também coletiva, pois quan-
to mais temos pessoas vaci-
nadas, o risco de quem não 
se vacinou diminui”, declara.

Os números mostram que 

em Goiás ao menos 95% dos 
habitantes com mais de 70 
anos estão completamente 
imunizados; entre 60 e 69 
anos esse número chega a 
84% e pessoas com 59 anos 
ou menos, os dados mostram 
que a cobertura vacinal está 
abaixo dos 20%. Quando se 
fala da primeira dose, os nú-
meros mostram uma queda 
na população idosa, e que 
essa é puxada pela diminui-
ção na idade para se vacinar.

Segunda dose da vacina
Quando os dados são ob-

servados em pessoas com 
idade entre 30 e 39 anos, 

a taxa de vacinação chega 
a 60% das mulheres e 51% 
dos homens que já tomaram 
pelo menos uma dose de al-
guma imunizante. Vale res-
saltar que em diversas cida-
des de Goiás, a aplicação das 
vacinas já ocorre em pessoas 
com menos de 30 anos, haja 
visto a capital Goiânia que 
passou a vacinar pessoas a 
partir dos 28 anos, desde a 
última segunda-feira, 9.

De acordo com o secretá-
rio de saúde, a maioria das 
pessoas que precisou de in-
ternação ou morreu, tinha 
alguma comodidade ou era 
idosa e já tinha alguma fragi-

lidade no organismo. Ismael 
Alexandrino reforçou o pe-
dido para que a população 
possa tomar a segunda dose 
da vacina contra a doença.

“Temos 214 mil pes-
soas com a segunda dose 
em atraso, elas não estão 
totalmente imunizadas, e 
também estão colocando a 
vida de terceiros em risco”, 
comenta. Inclusive a orien-
tação do próprio titular da 
Secretaria Estadual de Saú-
de de Goiás (SES-GO) é para 
que os municípios guardem 
essas vacinas, para que essas 
pessoas possam tomar essa 
dose que está em atraso.

Reprodução

Segundo informações 
do G1, o ex-prefeito de 
Goiânia Iris Rezende, de 
87 anos, foi extubado e re-
conheceu as filhas quando 
elas entraram na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
para visitá-lo nesta terça-
-feira (10). Ana Paula Re-
zende disse em entrevista 
coletiva que o pai está acor-
dado, mas um pouco con-
fuso por causa da sedação.

“Ele nos reconheceu, 
pediu água, pediu para ir 
embora e isso nos deixou 
aliviadas. Ele respira sem 
ajuda de equipamentos e 
também está com os mo-
vimentos perfeitos. Nos 
deu uma alegria muito 
grande”, contou a filha.

O político foi interna-
do após sentir passar mal 
e foi submetido a uma 
cirurgia para conter uma 
hemorragia no cérebro 
provocada por um aci-
dente vascular cerebral 
(AVC), na sexta-feira (6), 
no Instituto Neurólogico.

A equipe médica infor-
mou nesta terça-feira, por 
meio de boletim, que Iris 
Rezende passou de “esta-
do crítico” para “grave”, 
mas apresenta melhora 
do nível de consciência e 
responde a comandos. O 
comunicado diz ainda que 
ele está “em respiração 
espontânea. Melhora do 
controle da pressão arte-
rial. Funções de outros ór-
gãos normais”. Ainda não 
há previsão de alta.

Ana Paula Rezende 
contou que, segundo os 
médicos, o pai está bem 
por causa do bom preparo 
físico, exercícios físicos e 
dieta correta que fez du-
rante a vida. “Isso foi fun-
damental. Também tenho 
certeza que as orações 
das pessoas têm feito ele 
melhorar”, comentou.

Em entrevista à CBN 
nesta terça-feira, o prefei-
to Rogério Cruz (Republi-
canos) disse que a decisão 
de criar a taxa do lixo em 
Goiânia já está tomada, 
embora a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seção 
Goiás (OAB-GO) o tenha 
alertado de que a exis-
tência de uma lei federal 
(no marco do saneamento 
básico) não o obrigaria a a 
adotar o imposto na Capi-
tal. Rogério afirma que a 
prefeitura precisa da inje-
ção de mais dinheiro para 
implantar projetos de mo-
bilidade relacionados ao 

lixo e ao saneamento.
“Goiânia não tem sus-

tentabilidade na questão 
de lixo porque não tem 
condições [financeiras] 
para isso. A prefeitura paga 
a Comurg por meio de um 
contrato”, explica. “De toda 
forma, estamos trabalhan-
do para que tenhamos a 
menor taxa possível”.

Em parecer entregue ao 
prefeito pelo presidente 
da entidade, Lúcio Flávio 
de Paiva, a OAB-GO diz 
que o projeto da prefeitura 
enviado à Câmara Munici-
pal “padece de legalidade 
por não apresentar as alí-

quotas (porcentuais) de 
incidência da taxa.” O posi-
cionamento foi manifesto 
após o Conselho Pleno da 
OAB-GO avaliar o projeto. 
Os conselheiros seguiram 
o parecer da relatora, a 
conselheira Liz Marília 
Vecci, e foram unânimes 
ao formar a opinião insti-
tuicional sobre o tema.

A relatora argumentou 
que o prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) “não é obri-
gado a instituir a taxa” por-
que a lei federal do Marco 
Regulatório de Saneamen-
to assim determina. “Ins-
tituir tributo é uma com-

petência do município que 
pode instituir, caso queira, 
mas não porque a União 
assim determinou”.

Prefeito sobre a taxa
Segundo Rogério, o texto 

é uma cópia da lei federal. 
“Então, se é inconstitucional, 
a briga é no Supremo Tribu-
nal Federal (STF).” Ainda de 
acordo com ele, já conver-
sou com o presidente da 
OAB-GO Lúcio Flávio, que 
enviará a demanda ao Con-
selho Federal da Ordem.

“Estamos aguardando, 
mas este estudo preciso en-
viar, pois existe um prazo e 

pode causar improbidade 
administrativa”, contraria 
a versão da OAB-GO de 
que ele não seria obrigado. 
“Mas trabalhamos para ter 
a menor taxa possível para 
que o cidadão goianiense 
não sofra”, alivia.

O prefeito diz que a taxa 
vai financiar não só a coleta, 
mas outros serviços relacio-
nados ao lixo. “É questão de 
sustentabilidade, de criação 
de novas técnicas de sepa-
ração de resíduos, a preo-
cupação com o chorume… 
Hoje Goiânia não tem sus-
tentabilidade com a ques-
tão de lixo”, argumenta.

Rogério Cruz diz que decisão de criar taxa do lixo em Goiânia já está tomada

0,1% das pessoas vacinadas em Goiás 
morreram em decorrência da Covid-19
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O Governo de Goiás 
retomou, por meio 
da Secretaria de 

Estado de Esporte e Lazer 
(Seel), o projeto Construin-
do Campeões nos núcleos 
de Águas Lindas de Goiás, 
Valparaíso, Luziânia e Novo 
Gama, no Entorno do Distrito 
Federal (DF). A iniciativa ofe-
rece aulas gratuitas de karatê 
e judô para jovens de oito a 
17 anos. A partir deste mês, 
os municípios de Edeia, India-
ra, Jaraguá e Uruaçu também 
serão contemplados.

Em cada município, 200 
jovens são atendidos pelo 
Construindo Campeões. 
Cerca de 1.000 alunos do nú-
cleo de Goiânia, na unidade 
do Colégio Militar do Jardim 
Guanabara, também retoma-
ram as atividades no início 
de agosto. Ao todo, a ação 
já beneficia 2.600 crianças e 
adolescentes no Estado.

O Governo do Estado já 
investiu R$ 178 mil na aqui-
sição de kits esportivos para 
os alunos do projeto. Todos 
receberam kimonos e pares 
de luvas, equipamentos de 
alta qualidade para a prática 
de karatê e judô. “Esse é o 
alto padrão que damos aos 

nossos jovens. Estamos for-
mando campeões que vão 
representar essa região e, 
se Deus quiser, trazer mui-
tas medalhas para Goiás”, 
destacou Caiado.

Para o secretário de Es-
porte e Lazer, Henderson Ro-
drigues, o Construindo Cam-

peões tem um caráter social 
importante para os jovens. 
“A ação tira esses meninos 
da ociosidade das ruas e traz 
para o ambiente esportivo, 
onde são transmitidos valores 
fundamentais, como discipli-
na, ética e companheirismo”, 
completou o titular da pasta.

Henderson destacou 
ainda que as atividades es-
portivas foram retomadas 
obedecendo protocolos de 
biossegurança estabeleci-
dos pelas autoridades sani-
tárias. “Nossos professores 
orientam sempre os alunos 
a manterem um distancia-

mento entre eles, além de 
utilizarem máscara durante 
todo o período das aulas.

O projeto
O Construindo Campeões 

foi desenvolvido pelo Go-
verno de Goiás no início de 
2019, com oferta de aulas de 

artes marciais para crianças 
e adolescentes de Goiânia. 
No começo do ano passado, 
foram criados os quatro nú-
cleos de karatê, no Entorno 
do Distrito Federal, que ago-
ra já conta com atividades 
em 10 municípios goianos.

No início de julho, o pro-
jeto terminou em segundo 
lugar no quadro geral de 
medalhas do Campeonato 
Goiano da modalidade. Com 
o desempenho no Estadual, 
50 karatecas da iniciativa 
garantiram vagas para repre-
sentar Goiás na disputa do 
Campeonato Brasileiro, que 
será realizado em São Paulo, 
no mês de novembro.

Mais núcleos do projeto 
estão em processo de im-
plantação. A expectativa 
da Secretaria de Esporte 
e Lazer é estender a ação 
para 30 municípios até o 
final de 2021. “Vamos che-
gar a todas as regiões, in-
clusive naquelas que foram 
negligenciadas em gestões 
anteriores, como o nordes-
te goiano. Ainda este ano, 
jovens de Formosa e Posse 
poderão desfrutar das aulas 
de karatê”, revelou o secre-
tário Henderson Rodrigues.

Em entendimento da 
3ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJGO), um único dia 
de atraso no pagamento do 
Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) já é suficiente para 
gerar multa automática, no 
valor de 50% sobre o tribu-

to. A medida está prevista 
em lei e pode ser aplicada 
diretamente pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de Goiás (Detran).

Em votação unânime, 
o colegiado negou o man-
dado de segurança impe-
trado pelo Sindicato dos 
Funcionários do Fisco Es-

tadual, que havia pedido 
a suspensão da cobrança. 
Segundo a entidade, a ne-
cessidade de pagamento 
violaria a competência pri-
vativa dos auditores fiscais 
tributários. No entanto, foi 
decidido que as sanções 
punitivas são aplicadas au-
tomaticamente.

“O lançamento do IPVA 
no início do exercício (quan-
do há inequívoca ciência 
dos contribuintes acerca do 
calendário para pagamento) 
é suficiente para a consti-
tuição definitiva do crédito 
tributário corresponden-
te, não havendo cogitar de 
novo lançamento para o fim 

de inserir os consectários le-
gais decorrentes da mora, os 
quais podem ser cobrados 
diretamente na execução 
fiscal”, disse o desembarga-
dor Wilson Safatle Faiad.

“A norma sancionató-
ria do art. 106, inciso |, do 
Código Tributário Estadual, 
decorre do próprio inadim-

plemento da obrigação tri-
butária no prazo legalmente 
estipulado, não havendo 
falar em lavratura de auto 
de infração ou de revisão de 
lançamento pelo auditor-
-fiscal da Receita Estadual 
(art. 149, CTN) para forma-
lizar a aplicação da multa 
punitiva em tela”, finalizou.

Reprodução

Multa de 50% sobre IPVA vencido pode ser cobrada automaticamente pelo Detran

Governo de Goiás retoma projeto Construindo 
Campeões e atende 2.600 alunos com esporte
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Divulgação

Plenário da Câmara rejeita proposta do 
voto impresso e projeto será arquivado

O Brasil registrou 1.183 
novas mortes pela covid-19 
nesta terça-feira (10/8). 
A média semanal de víti-
mas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim 
de semana, ficou em 899 e 
manteve-se abaixo de 1 mil 
pelo 11º dia consecutivo. 
Nesta terça-feira, o núme-
ro de novas infecções noti-
ficadas foi de 35.245.

No total, o Brasil 
tem 564.890 mortos e 
20.213.388 casos da doença. 
Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veículos 
de imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Ex-
tra, Folha e UOL em parceria 
com 27 secretarias estaduais 
de Saúde, em balanço di-
vulgado às 20h. Segundo os 
números do governo, 19,02 

milhões de pessoas se recu-
peraram da doença. O Es-
tado de São Paulo registrou 
468 novas mortes por coro-
navírus nas últimas 24 horas.

Paraná (115) e Rio de Ja-
neiro (146) também supera-
ram a barreira dos 100 óbitos 
no dia. O balanço de óbitos 
e casos é resultado da par-
ceria entre os seis meios de 
comunicação que passaram 

a trabalhar, desde 8 de junho 
do ano passado, de forma 
colaborativa para reunir as 
informações necessárias nos 
26 Estados e no Distrito Fede-
ral. A iniciativa inédita é uma 
resposta à decisão do gover-
no Bolsonaro de restringir o 
acesso a dados sobre a pan-
demia, mas foi mantida após 
os registros governamentais 
continuarem a ser divulgados.

Ao contrário do que foi 
divulgado no último fim de 
semana, a média móvel de 
mortes pelo coronavírus no 
Brasil referente ao sábado 
(07/8),e ao domingo, (08/8), 
foi de 911 e 902, respectiva-
mente, e não de 949 e 941, 
como inicialmente informado. 
A discrepância ocorreu devido 
a um erro na contabilidade 
dos óbitos no Ceará. O Minis-

tério da Saúde informou que 
foram registrados 34.885 no-
vos casos e mais 1.211 mor-
tes pela covid-19 nas últimas 
24 horas. No total, segundo a 
pasta, são 20.212.642 pessoas 
infectadas e 564.773 óbitos. 
Os números são diferentes do 
compilado pelo consórcio de 
veículos de imprensa princi-
palmente por causa do horá-
rio de coleta dos dados.

Brasil registra 1.183 mortes por covid em 24h; média volta a ficar abaixo de 900

O plenário da Câmara 
dos Deputados re-
jeitou, por 229 votos 

favoráveis, 218 contrários e 
uma abstenção, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
135/19, que torna obrigatório 
o voto impresso. Para que fos-
se aprovada, a PEC precisava 
de, no mínimo, 308 votos em 
dois turnos de votação. A ma-
téria será arquivada.

“Eu queria, mais uma vez, 
agradecer ao plenário desta 
Casa pelo comportamento 
democrático de um proble-
ma que é tratado por muitos 
com muita particularidade e 
com muita segurança. A de-
mocracia do plenário desta 
Casa deu uma resposta a esse 
assunto e, na Câmara, eu es-
pero que esse assunto esteja 
definitivamente enterrado”, 
disse o presidente da Câma-
ra, deputado Arthur Lira (PP-
-AL), ao encerrar a votação.

Discussão
Todos os partidos de 

oposição votaram contra 
a proposta. Segundo o de-
putado Alessandro Molon 
(PSB-RJ), líder da oposição, 
os parlamentares contrá-
rios à proposta evitaram se 
manifestar durante a vota-
ção para acelerar o tempo 

de análise da proposta. “Foi 
correto que rechaçássemos 
essa proposta porque se-
ria um grave retrocesso no 
país. Não houve um caso de 
fraude comprovada nos 25 
anos de uso da urna eletrô-
nica no país”, disse.  

O deputado Carlos Sam-
paio, vice-líder do PSDB (SP), 
citou que, em 2014, a sigla 
solicitou ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) uma audi-
toria nas urnas após a vitória 

de Dilma Rousseff, do PT, 
sobre o candidato do PSDB, 
Aécio Neves. Segundo o par-
lamentar, novas resoluções 
da Corte Eleitoral em 2019 
deram mais transparência 
ao processo de votação.

“Tudo o que o nosso par-
tido colocou na auditoria 
de 2014, melhor, finalizada 
em 2015, constou dessa re-
solução. Pode não agradar 
grande parte dos que estão 
me ouvindo, talvez grande 

parte dos meus eleitores, 
mas esses são os fatos como 
eles são. E quando disse que 
o TSE tinha, em 2015, ur-
nas não auditáveis, eu disse 
com embasamento técnico 
e científico, com base em 
perícias. E se hoje venho 
aqui dizer que esse voto é 
auditável e ele é aferível, é 
porque tem a mesma reso-
lução, essa de 2019, a res-
paldar o que eu estou dizen-
do”, afirmou Sampaio.

Ao defender a proposta, 
a autora do texto, deputada 
Bia Kicis (PSL-DF), argumen-
tou que o sistema atual não 
permite ao eleitor verificar 
se o voto foi corretamente 
computado pela urna.

“A verdade é que, quan-
do imprimimos o voto, ain-
da que seja impresso pelo 
mesmo software, o eleitor é 
capaz de ver com os próprios 
olhos. E é nisto que ele acre-
dita: nos seus olhos, e não 

num software que está cer-
cado pelo segredo da urna. 
Ninguém consegue enxergar 
dentro do software. Então, o 
boletim de urna traz apenas 
o resultado final, a soma dos 
votos, mas ele não permite 
ao eleitor enxergar o próprio 
voto. Por isso essa impres-
são é tão importante e torna 
todo o sistema auditável”, 
afirmou a deputada.

Histórico
A proposta que previa o 

voto impresso foi derruba-
da em comissão especial na 
sexta-feira (6), por 22 votos 
a 11. No entanto, por con-
siderar que os colegiados 
não são conclusivos, Arthur 
Lira (PP-AL) decidiu colocar 
a proposta em votação pelo 
plenário. Na ocasião, o presi-
dente da Casa, argumentou 
a disputa em torno do tema 
“já tem ido longe demais”.

Ao recomendar a rejei-
ção da proposta, o deputado 
Raul Henry (MDB-PE) afir-
mou que havia risco poten-
cial de fraudes com manipu-
lações de comprovantes em 
papel, empecilhos derivados 
do acoplamento de impres-
soras em urnas eletrônicas e 
efeitos diversos sobre o pro-
cesso eleitoral e os partidos.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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: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

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
va pago R$ 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 
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

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
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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
-------------------------------
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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O papel da influência 
humana no aqueci-
mento do planeta 

é evidente e inquestioná-
vel, destacou o relatório do 
Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC, sigla em inglês) da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), publicado nesta 
segunda-feira (9/8). É a ad-
vertência mais direta e fran-
ca já feita pelo órgão sobre 
o fato de que o ser humano 
acelera de forma alarmante 
as mudanças climáticas.

Segundo o documento, 
espera-se que por volta de 
2030 a temperatura média 
do planeta seja 1,5 ºC ou 1,6 
ºC mais quente que a dos 
níveis da era pré-industrial 
nos cinco cenários relativos 
às emissões de gases de efei-
to estufa – que evoluem do 
mais otimista ao mais pes-
simista -, considerados no 
relatório. Isto ocorreria uma 
década antes do que o IPCC 
previu há apenas três anos.

“É inequívoco que a in-
fluência humana aqueceu 
a atmosfera, o oceano e a 
terra. Ocorreram mudanças 
rápidas e generalizadas na 
atmosfera, no oceano, na 
criosfera e na biosfera”, diz 
a análise, que vem em meio 

a temperaturas e chuvas re-
cordes que abalaram tanto 
países ricos quanto pobres.

A primeira de três etapas 
do documento – intitulado 
Climate Change 2021: The 
Physical Science Basis -, tam-
bém destaca que as mudan-
ças recentes no clima não têm 
precedentes ao longo de sé-

culos e até milhares de anos. 
“Todas as regiões do globo já 
são afetadas por eventos ex-
tremos como ondas de calor, 
chuvas fortes, secas e ciclo-
nes tropicais provocadas pelo 
aquecimento global”, analisa.

Cada uma das últimas 
quatro décadas foi suces-
sivamente mais quente do 

que qualquer outra década 
que a precedeu desde 1850, 
segundo o relatório. Ainda 
de acordo com a análise, a 
temperatura vai continuar a 
subir até meados deste sécu-
lo em todos os cenários pro-
jetados para as emissões de 
gases de efeito estufa.

O aquecimento de 1,5°C 

a 2°C será ultrapassado ain-
da neste século se não hou-
ver forte e profunda redução 
nas emissões de CO² e ou-
tros gases de efeito estufa. 
O IPCC também reitera que 
reduções fortes e sustenta-
das na emissão de dióxido de 
carbono (CO²) e outros gases 
de efeito estufa ainda podem 

limitar as mudanças climáti-
cas. No entanto, caso as re-
duções ocorram, ainda pode 
levar até 30 anos para que as 
temperaturas se estabilizem.

Espera-se que por volta de 
2030 a temperatura média do 
planeta seja 1,5 ºC ou 1,6 ºC 
mais quente que a dos níveis 
da era pré-industrial nos cinco 
cenários relativos às emissões 
de gases de efeito estufa;

Supondo que se faça ab-
solutamente tudo para com-
bater as mudanças climáti-
cas, a temperatura global, 
após ter subido 1,5 ºC, será 
1,4 ºC superior à da era pré-
-industrial até 2100;

Desde a década de 1960, 
aproximadamente, as flores-
tas, os solos e os oceanos ab-
sorveram 56% de todo o CO2 
que a humanidade emitiu na 
atmosfera, apesar destas 
emissões terem aumentado 
50%. Ou seja: sem a ajuda 
da natureza, a Terra seria um 
lugar muito mais quente e 
inóspito do que agora.

O nível global dos oce-
anos aumentou cerca de 
20cm desde 1900, e a taxa 
de elevação praticamente 
triplicou na última década. 
Os cientistas não descartam 
uma elevação das águas de 
até dois metros até 2100;

Reprodução

Em melhor cenário climático, temperatura 
global deve subir 1,5°C em duas décadas
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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
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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
-------------------------------
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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Apesar de sempre apa-
recerem muito apaixo-
nados nas redes sociais, 
chegou ao fim o namoro 
de Tierry e Gabi Martins. 
De acordo com as infor-
mações, o relacionamento 
estava passando por uma 
situação complicada e foi o 
músico que decidiu colocar 
um ponto final na relação.

De acordo com o jorna-
lista Léo Dias, do Metrópo-
les, o casal teve uma briga 
na madrugada desta terça-
-feira (10). Em entrevista ao 
portal, a ex-BBB confirmou 
a separação. “Léo, bom dia, 
ontem teve uma briga. Ele 
terminou. Até agora não sei 
o que vai ser da gente”, de-
clarou a cantora. “Não esta-
mos bem“, completou.

Apesar de não ter entra-
do em muitos detalhes so-
bre o motivo das brigas e da 
separação, já se especulava 
que Gabi Martins poderia 
participar da 13ª tempora-
da de “A Fazenda”. Tierry, 
inclusive, estava dando o 
maior apoio para a namo-
rada. No entanto, tudo mu-
dou quando Gui Napolitano 
entrou na lista de possíveis 
participantes do reality.

Para quem não se lembra, 
Gabi e Gui viveram um “ro-
mance” dentro do “BBB20”, 
mas que não foi muito pra 
frente após a edição. Ao que 
tudo indica, parece que essa 
situação estava deixando 
Tierry enciumado, o que fez 
o casal entrar em crise nos 
últimos dias. 

A HBO Max divulgou 
o primeiro trailer 
da 3ª temporada de 

“Patrulha do Destino” (Doom 
Patrol). A prévia retoma a 
ação do final da temporada 
anterior, interrompida pela 
pandemia antes do desfecho 
previsto, mas logo introduz as 
novas aventuras surreais dos 
super-heróis mais bizarros da 
DC Comics, com direito à reve-
lação de vários antagonistas, 
incluindo o gorila “francês” 
Monsieur Mallah e o Cérebro 
(que é literalmente um cére-
bro sem corpo), vilões clássi-
cos dos quadrinhos.

A HBO Max divulgou o pri-
meiro trailer da 3ª tempora-
da de “Patrulha do Destino” 
(Doom Patrol). A prévia re-
toma a ação do final da tem-
porada anterior, interrompi-
da pela pandemia antes do 
desfecho previsto, mas logo 
introduz as novas aventuras 
surreais dos super-heróis mais 
bizarros da DC Comics, com 
direito à revelação de vários 
antagonistas, incluindo o gori-
la “francês” Monsieur Mallah 
e o Cérebro (que é literalmen-

te um cérebro sem corpo), vi-
lões clássicos dos quadrinhos.

Já o time dos heróis é vivi-
do por April Bowlby (a Stacy 
de “Drop Dead Diva”) como 
Mulher-Elástica, Diane Guer-
rero (a Martiza de “Orange Is 
the New Black”) como Crazy 
Jane, Joivan Wade (Rigsy na 
série “Doctor Who”) como 
o Ciborgue, Timothy Dalton 

(ex-007 e protagonista de 
“Penny Dreadful”) como Ni-
les Caulder, o Chefe, além de 
Brendan Fraser (da trilogia “A 
Múmia”) e Matt Bomer (de 
“White Collar” e “American 
Horror Story”) como dubla-
dores e intérpretes das cenas 
de flashback dos persona-
gens Homem-Robô e Homem 
Negativo, respectivamente.

Elogiadíssima, as duas 
primeiras temporadas da sé-
rie têm 96% de aprovação no 
site Rotten Tomatoes. Trata-se 
da mais bem-avaliada dentre 
todas as adaptações atuais 
de quadrinhos na televisão 
- acima dos 91% de “Loki” e 
“WandaVision”. Os novos 
episódios chegam em 23 de 
setembro em streaming.

Patrulha do Destino volta ainda 
mais estranha em nova temporada

Tierry decide terminar 
namoro com Gabi Martins 


