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barragEm dE QuaTi

Após inundação, cidade baiana vai 
entrar em estado de emergência

a prefeitura de Coro-
nel João Sá, muni-
cípio no nordeste 

da Bahia próximo à divisa 
com Sergipe, vai decretar 
estado de emergência por 
causa da inundação ocor-
rida na região depois que 
o Rio dos Peixes transbor-
dou, provocando o rom-
pimento parcial da Barra-
gem de Quati.

A informação é do co-
ordenador local da De-
fesa Civil, Diego Santos. 
Segundo ele, não há víti-
mas fatais. “Conseguimos 
tirar as pessoas das casas 
que poderiam ser atingi-
das quando percebemos 
que a água na barragem 
iria transbordar”, afirmou.

Segundo ele, o tra-
balho de retirada das 
famílias começou às 9h 
da manhã. O transbor-
damento, que provocou 

posteriormente duas ra-
chaduras na barragem, 
ocorreu por volta das 
11h. Ele declarou à que 
a barragem está “parcial-
mente destruída”, mas 
parou de escoar grande 
volume de água. Ainda 
chove na região.

Por causa da inunda-
ção, 350 famílias estão 
desalojadas e foram aco-
lhidas em casas de pa-
rentes, amigos e em três 
escolas do município.

Além de Coronel João 
Sá, a BR-235 na altura 
do povoado de Pedro 

Alexandre (BA) e de 
Poço Redondo (SE) foi 
atingida pelas águas e 
está coberta de lama.

Em Brasília, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
declarou que “o governo 
está à disposição dos 
prefeitos para qualquer 

providência que por ven-
tura seja necessária”.

De acordo com nota 
do Ministério do Desen-
volvimento Regional, 
equipes de monitora-
mento e operações do 
Centro Nacional de Ge-
renciamento de Riscos 

e Desastres (Cenad) mo-
nitora a situação da en-
xurrada em contato per-
manente com as defesas 
civis estadual e muni-
cipal, “para averiguar a 
necessidade de auxílio 
complementar por parte 
do Governo Federal”.

Em Coronel joão 
Sá, 350 famílias 
estão desalojadas
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Anatel autoriza reajuste de tarifa de telefonia fixa
A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
autorizou o reajuste dos 
planos básicos de telefo-
nia fixa pelas concessio-
nárias do serviço (Oi, Te-
lefônica, Claro, Sercomtel 
e Algar). Os aumentos va-
riam de 0,7% a 6,76%, a 
depender da empresa.

A Anatel regula apenas 
as tarifas das chamadas 
concessionárias, empresas 
que assumiram o direito de 
explorar o serviço utilizan-
do infraestrutura da União 
antes controlada pelo 
extinto Sistema Telebrás. 
Nesse caso, a lei impõe 
uma série de obrigações, 
entre elas a normatização 

das tarifas pela agência. 
Outras companhias po-
dem oferecer o serviço, 
mas como “autorizatárias” 
e sem ter seus planos su-
jeitos a esse tipo de regras 
por parte do órgão.

Pela decisão do Conselho 
Diretor da Anatel, o reajuste 
ficará em 6% para a Oi (liga-
ções locais em todo o país, 
à exceção de São Paulo), 
4,9% para a Telefônica (li-
gações locais no estado de 
São Paulo), 6% para a Claro 
(chamadas de longa distân-
cia), 6,7% para a Sercomtel 
(ligações locais em cidades 
do Paraná) e 0,7% para a Al-
gar (ligações locais em nove 
estados, especialmente no 

Centro-Oeste e Sudeste).
A direção da Anatel tam-

bém definiu o reajuste de 
cartões de telefones públi-
cos, mais conhecidos como 
“orelhões”. A modalidade 
mais simples, de 20 créditos, 
passará a custar R$ 2,66.

Apesar da presença mui-
to mais forte da telefonia 
móvel (com 228 milhões 
de acessos ativos em maio 
de 2019), de acordo com a 
Anatel havia no mesmo pe-
ríodo cerca de 35,9 milhões 
de linhas ativas. A evolução 
recente, no entanto, mos-
tra declínio do serviço: em 
maio de 2018, eram 38,8 
milhões de telefones fixos 
em funcionamento.
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crime eleitoral 

Senado aprova projeto que 
criminaliza caixa 2 eleitoral

a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou a 

criminalização do caixa dois 
eleitoral. Por ser terminati-
vo, o projeto será enviado 
para a Câmara dos Deputa-
dos, se não houver recurso 
para análise pelo plenário.

O projeto foi apresenta-
do como parte do pacote 
anticrime e reproduzindo o 
teor das propostas enviadas 
à Câmara pelo ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Sergio Moro. Pelo texto 
aprovado, torna-se crime 
“arrecadar, receber, manter, 
movimentar ou utilizar” 
dinheiro, bens ou serviços 
monetizáveis que não este-
jam registrados na contabi-
lidade oficial de campanha. 

A pena prevista é de dois 
a cinco anos de prisão. A 
mesma punição vale para 
quem doar, contribuir ou 
fornecer os recursos para 
os candidatos e integrantes 

de partidos. Se o autor do 
delito for agente público, a 
pena pode ser aumentada 
de um a dois terços. Ou seja, 
se o projeto virar lei, o uso 
de um avião na campanha, 
ainda que não haja dinhei-
ro na operação, se não for 
declarado corretamente na 
prestação de contas, pode 
ser considerado caixa dois.

Emenda apresentada 
pelo relator, senador Marcio 
Bittar (MDB-AC), criou um 
agravante à pena, em um a 
dois terços, caso os recursos, 
valores, bens ou serviços 
usados em caixa dois elei-
toral venham de ações cri-
minosas.

“Serão punidos com mais 
rigor aqueles que utilizam 
dinheiro de corrupção, nar-
cotráfico ou contrabando 
para financiar campanhas 
políticas. O caixa dois atenta 
contra a soberania popular 
e a inviolabilidade do voto”, 
afirma Bittar no parecer.

A pena prevista é de dois a cinco 
anos de prisão. A mesma punição 
vale para quem doar, contribuir ou 
fornecer recursos para os candidatos e 
integrantes de partidos Pe
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eduardo Bolsonaro

Bolsonaro cogita indicar filho 
para ser embaixador nos EUA
O presidente Jair Bolso-
naro afirmou ontem (11) 
que pode indicar um de 
seus filhos, o deputado 
federal Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP), para o cargo 
de embaixador do Bra-
sil nos Estados Unidos. 
A definição, segundo o 
presidente, está nas mãos 
do próprio filho, caso ele 
aceite a indicação. Edu-
ardo é atualmente pre-
sidente da Comissão de 
Relações Exteriores da 
Câmara dos Deputados.

“É uma coisa que está 
no meu radar, sim. Exis-
te essa possibilidade, ele 
é amigo dos filhos do 
Trump, fala inglês, fala 
espanhol, tem uma vi-
vência muito grande de 

mundo e, no meu enten-
der, poderia ser uma pes-
soa adequada, que daria 
conta do recado perfei-
tamente em Washington”, 
afirmou em entrevista 
a jornalistas após parti-
cipar da posse do novo 
diretor-geral da Agência 
Brasileira de Inteligên-
cia (Abin), o delegado da 
Polícia Federal Alexandre 
Ramagem Rodrigues.

Bolsonaro ponderou, 
no entanto, que a legis-
lação determina que o 
parlamentar renuncie ao 
mandato para assumir o 
cargo de embaixador.  “Se 
eu não me engano, não 
tenho certeza, a legisla-
ção diz que, no caso do 
parlamentar aceitar uma 

indicação como essa, ele 
tem que renunciar ao 
mandato”, afirmou. Por 
causa dessa eventual li-
mitação, Bolsonaro des-
tacou que o filho ainda 
estaria refletindo sobre a 
possibilidade. “Da minha 
parte, eu decidiria agora, 
mas não é fácil uma de-
cisão como essa, renun-
ciando ao mandato sendo 
o deputado mais vota-
do do Brasil. Tem certas 
questões que, apesar de 
ser meu filho, ele tem que 
decidir”, disse.

O presidente disse 
ainda que o fato de Edu-
ardo ser seu filho pode-
ria ser uma vantagem da 
representação do Brasil 
nos Estados Unidos, se 

ele se tornar embaixa-
dor. “Imagina se tivesse 
no Brasil aqui o filho do 
[Maurício] Macri [presi-
dente argentino] como 
embaixador da Argenti-
na? Obviamente que o 
tratamento a ele seria 
diferente [do] de outro 
embaixador normal”.

De acordo com o Artigo 
56 da Constituição Federal, 
não há perda de mandato, 
por parte de deputado ou 
senador, se o parlamentar 
for investido como che-
fe de missão diplomática 
temporária, o que não se-
ria o caso de embaixador, 
que é considerado cargo 
de missão diplomática 
permanente, segundo a 
própria Carta Magna.

Convite
Em uma entrevista a 

jornalistas, Eduardo Bol-
sonaro disse que não re-
cebeu ainda um convite 
formal do presidente, mas 
deixou claro que aceitaria 
a missão. “Se for da vonta-
de do presidente, e ele, de 
maneira oficial, me entre-
gar essa missão, eu aceita-
ria [o cargo de embaixador 
nos EUA]”, afirmou.

O parlamentar, que 
ano passado foi o deputa-
do federal mais votado da 
história do país, com 1,8 
milhão de votos, tam-
bém comentou sobre a 
possibilidade de ter que 
abrir mão do mandato 
para assumir a embaixa-
da. “Se for o presidente 

Jair Bolsonaro me con-
fiar essa missão, eu esta-
ria disposto a renunciar”, 
acrescentou. 

Ainda segundo Eduar-
do Bolsonaro, uma con-
versa entre ele, o pre-
sidente e o ministro da 
Relações Exteriores, Er-
neso Araújo, seria neces-
sária para sacramentar 
uma eventual indicação 
ao posto. “Espero encon-
trar com ele [Bolsonaro] 
e o chanceler”. 

Há pouco, durante a 
live semanal ao lado de 
Bolsonaro, o ministro Er-
nesto Araújo, ao ser pro-
vocado pelo próprio pre-
sidente sobre o assunto, 
afirmou: “É um excelente 
nome. Seria ótimo”, disse. 



4 sexta-feira, 12 DE julho DE 2019cidades

segurança

Detran intensifica ações 
educativas e fiscalização

O Departamento de 
Trânsito de Goi-
ás intensifica as 

ações de educação e 
fiscalização durante as 
férias de julho. Paralela-
mente, vem desenvolven-
do, junto aos veículos de 
comunicação e redes so-
ciais, a Campanha Férias 
Sem Pressa, que visa sen-
sibilizar condutores para 
a importância do respeito 
às leis de trânsito.

O material traz o slo-
gan Todo mundo perde, 
quando você tenta ga-
nhar tempo, numa alusão 
aos riscos do excesso de 
velocidade e às ultrapas-
sagens sem a observância 
das normas de segurança.

Durante o mês de julho, 
de quinta a domingo, são 
intensificadas as blitzen 
educativas e de fiscaliza-
ção da Balada Responsá-
vel. Nos próximos dois fi-
nais de semana, as equipes 

estarão nos municípios de 
Aruanã, Caldas Novas, Ipa-
meri, Catalão e Iporá.

Em Caldas, serão re-
alizadas ações de cons-
cientização sobre direção 
segura em parceria com a 
Superintendência Munici-
pal de Trânsito.

Em Aruanã, municí-
pio goiano que concen-
tra maior percentual de 
turistas nesse período, 
além da fiscalização da 
Lei Seca, o Detran-GO 
promoverá blitzen edu-
cativas com distribuição 
de materiais informati-

vos que alertam para a 
importância do respeito 
aos limites de velocidade 
e do uso do cinto de se-
gurança; para os perigos 
da combinação de álcool 
e direção, do uso do celu-
lar ao volante; e para cui-
dados necessários para o 

transporte de crianças.
Ainda às margens do 

Rio Araguaia, as equipes 
de educadores de trânsito 
desenvolverão ações de 
conscientização na Arena 
Record. Em parceria com 
a emissora de televisão, o 
Detran-GO oferecerá aos 

turistas testes com óculos 
3D que simulam os efei-
tos da embriaguez no or-
ganismo. Para as crianças, 
haverá jogos com tapete 
pedagógico temático que 
ensina de maneira lúdica 
pontos importantes da 
legislação de trânsito.

Campanha 
Férias Sem 
Pressa foca nas 
leis de trânsito 
e na prevenção 
de acidentes
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CityBus 2.0 e expande para mais 13 bairros de Goiânia
O setor Parque Amazônia 
e parte dos bairros Jardim 
Atlântico e Pedro Ludovi-
co, entre outros em Goiâ-
nia, passarão a ser aten-
didos com a expansão 
do CityBus 2.0. O serviço 
também passa a contem-
plar na totalidade o Jar-
dim América, setor Serri-
nha, Nova Suíça e Jardim 
Goiás, antes atendidos 
parcialmente, e também 
atravessa a BR-153, até a 
Unip e a Fasam, sendo ao 
todo mais 13 novos bair-
ros inclusos na rota. Com 
a expansão, que começa a 
operar no dia 20 de julho, 
a nova área de atuação 
do CityBus 2.0 vai com-
preender 40,8 km² e al-
cançar aproximadamente 
340 mil pessoas. No en-

tanto, essa região pode 
concentrar muito mais 
pessoas circulando du-
rante o dia, provenientes 
de outros locais da região 
metropolitana.

Este é um momento 
muito esperado pela po-
pulação ainda não aten-
dida pelo serviço, pelos 
clientes do serviço e 
também pela HP Trans-

portes, que trabalhou 
junto com a Via, empre-
sa de tecnologia parcei-
ra do CityBus 2.0, para 
entregar à Capital algo 
desejado e solicitado 

pela própria comunidade, 
por meio do aplicativo do 
serviço e redes sociais. “A 
população clamou pelo 
CityBus 2.0 em novos 
bairros e nós a atende-
mos antes mesmo do fi-
nal previsto para a fase 
de testes, respondendo, 
assim, às demandas”, 
pontua a diretora execu-
tiva da HP Transportes, 
Indiara Ferreira.

A expansão e conso-
lidação são justificadas 
pela crescente solicitação 
do serviço e vem ao en-
contro de uma demanda 
também identificada em 
pesquisa interna de opi-
nião: 55% dos entrevista-
dos ainda não tinham uti-
lizado o serviço porque o 
CityBus 2.0 não atendia 

as suas regiões. E várias 
interações de clientes 
que já utilizam o serviço 
também destacaram a 
demanda pelo desloca-
mento para mais bairros.

Diretor de Transportes 
da HP Transportes, Hugo 
Santana acrescenta que 
a escolha da nova área 
de atuação se deu pela 
região que mais gerou 
solicitações de pessoas e 
que apresenta alta densi-
dade demográfica. “Para 
concretizarmos a primei-
ra expansão realizamos 
estudos e um detalhado 
planejamento para essa 
implementação. A área 
apresenta concentração 
populacional, com muitos 
edifícios, condomínios, 
faculdades”, justifica.
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  Chega aos cinemas no próximo dia 27 de 
setembro “Judy“, filme que pretende resgatar 
os mais emblemáticos eventos que marcaram 
a vida da cantora Judy Garland.

  Ed Sheeran, Bruno Mars e Chris 
Stapleton resolveram ousar em sua 
parceria. Reconhecidos por seus 

trabalhos voltados para o pop e o 
country, respectivamente, o trio de 
artistas resolveu apostar em uma 
essência rock ao criar “BLOW”.

  A Disney divulgou um novo trailer de 
“Malévola: Dona do Mal“, sequência da 
franquia que desembarca nos cinemas no 

próximo dia 18 de outubro.

  O lançamento de “Turma da Mônica: 
Laços“, tem sido um arraso nos cinemas. 
Somente até o último fim de semana, 
aproximadamente 500 mil pessoas já 
tinham se deslocado até as salas de 
exibição para assistir ao longa.

sTUDio
Inaugura hoje em Anápolis, o Studio 

Eliene Oliveira, uma nova experiência 
em beleza, cuidado e bem-estar com um 

coquetel para convidados e imprensa 
e já estará aberto ao público neste 

sábado (13). O Studio, traz a proposta de 
surpreender com tudo que pode realçar 

a beleza e está localizado na Avenida 
Federal esquina com a Goiás, sala 06, 

Bairro Jundiaí.

VisiTa
O engenheiro agrônomo Jorge Campos, 

e os administradores Marcelo Silveira 
e Cauê Campos recebem nesta sexta-

feira, 12 de julho, o presidente mundial 
da Lindsay Corporation, Tim Hassinger, 
na sede da Pivot Máquinas Agrícolas e 
Sistemas de Irrigação. O CEO vem dos 

Estados Unidos pela primeira vez a Goiás 
para conhecer um dos principais estados 

brasileiros que fazem uso da irrigação 
na agricultura. Após as reuniões, os 

anfitriões oferecem um churrasco ao 
estilo fogo de chão para o americano 

conhecer mais da cultura brasileira.

MEGa FlaMBoYaNT
Pioneira no varejo goiano, a Mega 

Flamboyant chega a sua 33ª edição. O 
evento que ocorrerá de 12 a 14 de julho, 

no Flamboyant Shopping, que irá contar 
com descontos de até 70%, variedade de 

grifes, muitas internacionais e também 
da participação de marcas que atuam 
com cosméticos, tecnologia, serviços, 

alimentação e outros. Entre os incentivos 
para aproveitar está a campanha de 

Dia dos Pais 2019. Como novidade, o 
cliente poderá utilizar suas notas fiscais 

do período 12 de julho a 22 de agosto de 
2019, para participar do sorteio de um 

01 (um) Automóvel Mercedes GLA 200 
Night.

FEsTiVal aME
Pirenópolis vai sediar nos próximos 

dias 19, 20 e 21, a segunda edição do 
Festival AME - Amor, Música e Esporte, 

que acontecerá na Reserva Lavras dos 
Bandeirantes, uma fazenda às margens 

do Rio das Almas, a 1,5 km da cidade, com 
estrutura para práticas de esportes como 

futevôlei, yoga, funcional, cross fight, 
boxe, capoeira, muay thai e passeios 
de bicicleta. A intenção é conectar as 
pessoas em um evento que celebra a 

saúde, o bem-estar e a natureza em três 
dias com muitas atividades e músicas.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

01 – Baile do Mário - DJ Mário Pires anima o aniversário do cantor Felipe Araújo 
em Goiânia, dentre os convidados estavam Léo Santana, Simaria e Dilsinho. 

Tokai Gourmet - O empresário Múrcio Dias abrirá as 
portas do Tokai Gourmet, que oferece a cozinha fusion com 
elementos da culinária tailandesa, japonesa e chinesa. O 
restaurante será inaugurado no dia 24 de julho. 

2 3

4

Aniversário - Na próxima semana a empresária Camila 
Marinho comemora mais um ano de vida e irá comemorar a 
data em Goiânia. 
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Araguaia - A Maré Santa Beach Wear lança a Coleção 
Araguaia 2019 - Modelos e estampas exclusivas, assinadas 
pela empresária e diretora criativa Marlene Xavier.



6 sexta-feira, 12 DE julho DE 2019economia

PRoDUÇÃo De GRÃoS

Safra recorde de grãos deve chegar 
a 240,7 milhões de toneladas

a Companha Na-
cional de Abaste-
cimento (Conab) 

divulgou nessa quinta-
-feira(11) os números do 
10º Levantamento da Sa-

fra de Grãos 2018/2019. 
De acordo com a compa-
nhia, o Brasil deve regis-
trar novo recorde da série 
história com uma pro-
dução de cerca de 240,7 
milhões de toneladas. A 
previsão de crescimento 
é de 5,7%, o que repre-
senta 13 milhões de to-
neladas acima da safra 
2017/18. A área planta-
da está prevista em 62,9 
milhões de hectares, um 

aumento de 1,9% em re-
lação à safra anterior.

O levantamento mos-
tra que o milho segunda 
safra deve ser um dos 
maiores destaques do 
período, com previsão de 
produção recorde de 72,4 
milhões de toneladas, 
crescimento de 34,2%. 
Já o milho primeira safra 
deve ficar em 26,2 mi-
lhões de t, queda de 2,5%. 
A produção de algodão 

deve aumentar cerca de 
32,9%, o que equivale a 
6,7 milhões de algodão 
em caroço ou 2,7 milhões 
de algodão em pluma. 
Para a soja, a previsão é 
de redução de 3,6% na 
produção, atingindo 115 
milhões de toneladas. As 
regiões Centro-Oeste e 
Sul representam mais de 
78% dessa produção.

Os produtos com maio-
res aumentos de área 

plantada foram o milho 
segunda safra (819,2 mil 
ha), soja (717,4 mil ha) e 
algodão (425,5 mil ha). 
A soja apresentou um 
crescimento de 2% na 
área de plantio, chegan-
do a 35,9 milhões de ha.

Produções 
no inverno

A Conab estima uma 
produção de trigo de 5,5 

milhões de toneladas 
em uma área estimada 
em 1,99 milhão de ha, 
2,4% menor que a área 
plantada em 2018. As de-
mais culturas de inverno 
(aveia, canola, centeio, 
cevada e triticale) apre-
sentam um leve aumento 
na área cultivada, passan-
do de 546,5 mil ha para 
552,2 mil ha. As condi-
ções climáticas vêm favo-
recendo as lavouras.

Previsão de 
crescimento 
na produção 
é de 5,7%
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPlETo 4 PoR-
TAS ÚNICo DoNo ACEITo 
TRoCA E FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+Dh ÚNICo DoNo ACEITo 
TRoCAS E FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMElhA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICo DoNo 2.0 
FlEX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 Au-
ToMÁTICo PNEuS NoVoS ACEI-
To TRoCA E FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PlETA ACEITo TRoCA E FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DuPlA ACEITo 
TRoCA E FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMElho 
2003 CoMPlETo 2 PoR-
TAS 1.0 SolEIl R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RuA TV10 
QD 6 lT 1 ST TRoPICAl VERDE 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVEl PQ IND. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Gol mais bonito 

Cristiane está concorrendo ao gol 
mais bonito da Copa do Mundo

a Copa do Mundo fe-
minina já acabou, 
mas uma brasileira 

ainda está na disputa por 
uma premiação. Cristiane 
está entre as dez finalistas 
ao prêmio de gol mais bo-
nito da competição. A vota-
ção popular acontece pelo 
site da Fifa. A atacante do 
São Paulo concorre com 
o tento marcado contra a 
Austrália, na segunda ro-
dada da fase de grupos.

O gol foi marcado em 
uma bela jogada da Se-
leção Brasileira. Tamires 
superou a marcadora no 
meio de campo e passou 
para Debinha. Na ponta 
esquerda, ela cruzou para 
Cristiane se antecipar a 
zagueira e cabecear no 

cantinho, sem chance 
para a goleira.

Pelas redes sociais, 
a Seleção Brasileira e o 

São Paulo fizeram cam-
panha pela jogadora. Em 
um vídeo divulgado pelo 
Tricolor, Cristiane pede 

aos torcedores para que 
votem nela.

“E ai galera, tudo bem? 
Estou passando aqui para 

dar um recadinho, na ver-
dade é um pedido, que 
vocês entrem no site da 
Fifa e votem no gol mais 

bonito da Copa, meu gol 
está concorrendo, então 
eu conto muito com a 
ajuda de vocês”, pediu a 
atacante.

Além da brasileira, ou-
tras nove mulheres estão 
na disputa pela premia-
ção. São elas: Lucy Bronze 
(Inglaterra), Aurora Galli 
(Itália), Jackie Groenen 
(Holanda), Yui Hasegawa 
(Japão), Amandine Henry 
(França), Sofia Jakobsson 
(Suécia), Alex Morgan 
(Estados Unidos), AjaraN-
chout (Camarões) e Asisat 
Oshoala (Nigéria).

No último domingo, os 
Estados Unidos conquis-
tou o seu quarto título da 
Copa do Mundo feminina. 
As norte-americanas ba-
teram as holandesas na 
final por 2 a 0. As brasi-
leiras foram eliminadas 
nas oitavas de final, ao 
perderem por 2 a 1 para 
as francesas.

A votação popular 
acontece pelo 
site da Fifa
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