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EmplaCamEnTo

Goiás passa a ter emplacamento 
entre os mais baratos do Brasil

o custo para aquisi-
ção de novas pla-
cas veiculares em 

Goiás passa de R$ 190,40 
para R$ 120, seguindo a 
política de redução de 
custos para o cidadão 
determinada pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 
O preço máximo para os 
produtos e serviços de 
emplacamento foi de-
terminado pelo Departa-

mento Estadual de Trân-
sito e está regulamentado 
na Portaria nº 484/2019. 
Com o novo valor das pla-
cas, somado ao preço do 
lacre (R$ , Goiás passa a 
ser o estado com um dos 
emplacamentos mais ba-
ratos do País.

Com a mudança nos 
valores máximos, só na 
aquisição do par de pla-
cas de veículos automo-
tores, o cidadão fará uma 
economia de 36,5%. Para 
os proprietários de moto-
cicletas, a economia será 
ainda mais significativa, 
uma vez que o empla-

camento (placa e lacre) 
passou a custar R$ 60,98, 
diante dos R$ 162,02 co-
brados anteriormente. A 
diminuição foi possível 
após estudos técnicos e 
a adoção de nova políti-
ca de credenciamento de 
empresas fabricantes e 
estampadoras.

Em 2018, foram em-
placados cerca de 120 
mil veículos novos em 
Goiás. Isso significa que 
a medida representará 
uma economia direta de 
mais de R$ 9,2 milhões 
ao bolso dos goianos. 
Desde o início do ano, a 

nova administração do 
Detran-GO vem adotando 
medidas que beneficiam 
o cidadão, como a revisão 
do preço da vistoria vei-
cular (caiu de R$ 175,76 
para R$ 108), retirada da 
obrigatoriedade da ins-
peção em quatro situa-
ções e redução na taxa 
de registro em casos de 

alienação fiduciária (re-
dução de R$ 193,06 em 
cada procedimento).

Em busca de garantir 
a ampla concorrência no 
setor, beneficiando o cida-
dão, o Detran-GO está com 
o processo de credencia-
mento de novas empresas 
para fabricação, estampa-
gem, fixação e lacração de 

placas e tarjetas de identi-
ficação veicular em aberto. 
A expectativa é de que se 
amplie o número de em-
presas que oferecem es-
tes serviços, favorecendo 
o princípio básico da con-
corrência, contribuindo 
para que os valores dos 
produtos fiquem ainda 
mais baixos.

Valor máximo 
para novas placas 
é de R$ 120
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Lacre R$ 8,00 
Placa (Par para veículos automotores) R$ 120,00
Tarjeta (Par para veículos automotores) R$ 50,00 
Placa (unidade para v. auto/reboque/ 3ª placa) R$ 

60,00
Placa (unidade motocicleta) R$ 52,98
Tarjeta (unidade veíc./ reboque/3ª placa) R$ 25,00
Tarjeta (unidade motocicleta) R$ 25,00

Confira os novos valores em vigor:
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NoRtE-SUl

Ferrovia Norte-Sul deve estar pronta 
para funcionamento no próximo ano

a ferrovia Norte-Sul, 
que teve conces-
são assinada nesta 

quarta-feira (31), em Aná-
polis, deve estar pronta 
para funcionamento em 
um ano e meio, de acordo 
com previsão da empre-
sa vencedora do leilão, a 
Rumo Logística. A sole-
nidade para assinatura 
do contrato contou com 
a presença do presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL); 
dos governadores de 
Goiás e do Tocantins, 
Ronaldo Caiado (DEM) 
e Mauro Carlesse; do 
prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves; de repre-
sentantes da empresa e 
outras autoridades.

“A Ferrovia Norte-Sul 
levará a facilidade do 
transporte para todos os 
produtores rurais, que nós 
sabemos o quanto estão 
isolados naquela região”, 
afirmou Caiado. “Vocês 
não têm ideia do que é 
isso hoje para o nosso Es-
tado de Goiás. É de uma 
proporção inimaginável 
diante da logística que 
está sendo implantada 
no Estado”, comemorou o 
governador durante en-
trevista coletiva.

O presidente do Con-
selho de Administração 
do Grupo Cosan e Rumo, 
Rubens Ometto, reforçou 
o compromisso da em-
presa em contribuir com 
a economia brasileira. 
“Agora, com esses trechos 
da Ferrovia Norte-Sul, va-
mos repetir a performan-
ce que temos na Rumo. 
A Norte-Sul valorizará as 
terras de quem tem uma 
fazenda em Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás 
e Tocantins e vai expan-
dir a fronteira agrícola do 
Brasil”, pontuou.

A previsão é de que em 
um ano e meio a ferrovia 
já esteja pronta para uti-
lização. No entanto, Ru-

bens comentou que parte 
do trecho será concluída 
em tempo menor. “Vamos 
terminar em poucos me-
ses o que falta da Norte-
-Sul, que começou a ser 
construída há mais de 
três décadas”.

Concessão de 
trecho da ferrovia 
Norte-Sul

A Rumo Logística ar-
rematou o trecho que 
vai de Porto Nacional, 
no Tocantins, até Estrela 
D’Oeste, em São Paulo, 
em leilão realizado pela 
Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT), em março deste 

ano. A empresa deve in-
vestir R$ 2,7 bilhões na 
da ferrovia Norte-Sul.

Na época, ao menos 
duas concessionárias es-
tavam interessadas nas 
obras. O lance mínimo 
pela concessão foi de 
R$ 1,4 bilhões. Confor-
me anunciado, a empresa 
vencedora tem direito de 
operar em um trecho de 
1.537 quilômetros. A es-
tatal Valec, responsável 
por 90% das obras, feitas 

durante 30 anos, não teve 
mais direito à prorroga-
ção do contrato.

Ferrovia Norte-
Sul é “sonho de 35 
anos”, diz Caiado

Com a conclusão das 
obras da ferrovia Norte-
-Sul, o governador Ronal-
do Caiado (DEM) reforça 
ainda que, as regiões do 
Vale do Araguaia, do Nor-
te e do Nordeste de Goi-

ás passam a ter perspec-
tiva de crescimento. “O 
grande problema hoje 
é o transporte. A falta 
dele. O grande limitador 
até da nossa agropecu-
ária e da instalação de 
qualquer indústria nes-
sas regiões”, explicou.

A construção da FNS 
teve início em 1987, com 
objetivo de cortar os 
estados do Maranhão, 
Tocantins e Goiás. Ini-
cialmente era prevista 

extensão de aproxima-
damente 1.550 quilôme-
tros, de Açailândia, no 
Maranhão, a Anápolis.

Em 2006, foi aprovado 
um projeto de ampliação 
da ferrovia, que incorpo-
rou um trecho mais ao 
norte, sendo agora de 
Açailândia até Barcarena, 
no Pará. Dois anos depois, 
a Lei nº 1.772 estendeu 
mais uma vez o traçado 
da ferrovia até a cidade 
paulista de Panorama.

A solenidade para assinatura do 
contrato contou com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro (PSL); 
dos governadores de Goiás e do 
Tocantins, Ronaldo Caiado (DEM) e 
Mauro Carlesse; de representantes da 
empresa e outras autoridades
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Novo Viveiro Municipal de Senador 
Canedo já está funcionando

com o intuito de am-
pliar a produção de 
mudas, para recu-

peração de nascentes, 
a Agência Municipal de 
Meio Ambiente de Sena-
dor Canedo (AMMA), em 
parceria com o Ministério 
Público do Estado de Goi-
ás construiu o novo Vivei-
ro Municipal, que já está 
funcionando. A região es-
colhida para novo Viveiro 
foi próxima ao Ribeirão 
Bonsucesso, importante 
manancial do município. 
Com capacidade para 
produzir simultaneamen-
te 12 mil mudas, o novo 
local tem toda estrutura 
necessária para os culti-
vos, com área adminis-
trativa para atendimento 
da população, salas téc-
nicas, depósito de insu-
mos e galpão para pre-

paro das plantas.
O plantio já começou 

a ser feito, em escala 
maior, para atender as 
demandas da Prefeitura, 
no reflorestamento, re-
cuperação de mata ciliar, 
melhoria de áreas dete-
rioradas e arborização ur-
bana, e também o atendi-
mento da população, com 
doação de mudas  “Esse 
novo Viveiro será respon-
sável por toda a produção 
de mudas da AMMA, com 
quantidade de plantas 
suficientes para suprir as 
necessidades do municí-
pio,  com estrutura que 
facilita o trabalho dos 
funcionários e dinamiza a 
produção”, afirma o presi-
dente da AMMA, Baltazar 
Fonseca. A distribuição 
à população é feita me-
diante cadastro na admi-

nistração da Agência Mu-
nicipal de Meio Ambiente.

Importância 
ambiental

A estrutura gerencia-
da pela AMMA tem como 
principal meta a recom-
posição da mata ciliar da 
região do Ribeirão Bon-

sucesso, principalmente 
para proteger os recursos 
hídricos. No local tam-
bém foi construído um 
pomar, cuja espécies já 
estão em processo de 
crescimento. Foram plan-
tadas árvores frutíferas, 
principalmente nativas 
do cerrado, para auxiliar 
na coleta de sementes. A 

obra também contribui 
para os projetos de edu-
cação ambiental elabo-
rados pela Agência, que 
conscientiza estudantes 
das escolas de Senador 
Canedo, com trabalhos 
de plantio e conhecimen-
to sobre a importância 
do meio-ambiente e de 
sua preservação. A ener-

gia utilizada para irrigar 
as mudas é por meio do 
sistema de placas solares, 
que auxiliam na preser-
vação do meio ambiente 
e economia de energia, já 
que o sistema é acionado 
somente quando neces-
sário, fazendo assim uma 
produção consciente e 
responsável.

Com capacidade para produzir 
simultaneamente 12 mil mudas, 
o novo local tem toda estrutura 
necessária para os cultivos
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Mais de 104 mil alunos retomam às 
aulas na rede municipal de Goiânia
Cerca de 104 mil crian-
ças, adolescentes e adul-
tos, dão início a mais um 
semestre letivo nesta 
quinta-feira, 1 de agosto, 
na rede municipal de en-
sino da Capital. Depois de 
30 dias de férias, previsto 
no calendário escolar, a 
retomada das aulas ocor-
re nas 365 instituições 
da Prefeitura de Goiânia, 
entre escolas, centros 
municipais de Educação 
Infantil (Cmei) e unidades 
conveniadas. A solenida-
de de volta às aulas foi 
realizada na Escola Mu-
nicipal Residencial Itaipu. 

O evento contou com 
a presença do secretário 
municipal de Educação 
e Esporte, Marcelo Costa, 
que falou da satisfação 
em retornar ao segundo 
semestre com escolas 
reformadas e adequadas 
para receber os alunos. 

A unidade passou por 
reforma recentemente e 
atende 1030 alunos dos 
ciclos I e II e a modali-
dade de Educação para 
Adolescentes, Jovens e 
Adultos (Eaja). Os edu-
candos tiveram uma 
recepção calorosa e a 
participação da nossa 
contadora de histórias, 
Chiquelete.

O secretário Marcelo 
Costa reafirmou o com-
promisso da gestão com 
a educação. “Para o se-
gundo semestre está con-
firmada a inauguração de 
sete escolas de tempo 
integral. Algumas já estão 
funcionando, a primeira 
a ser inaugurada vai ser 
a Professora Lousinha, 
no Residencial Itamara-
cá. Com essas unidades 
serão 1190 vagas em 
tempo integral, ainda te-
mos vagas de educação 

infantil e vagas do ensino 
fundamental que serão 
ampliadas no início do 
semestre. Cerca de duas 
mil novas vagas à dis-
posição da comunidade, 
serão ampliadas até o fi-
nal do semestre, sempre 
buscando o nosso objeti-

vo que é zerar a lista de 
espera”, destaca.

A diretora Márcia Cé-
lia Moreira deu as boas 
vindas aos profissionais 
e alunos nessa manhã. 
Ela destacou os even-
tos que ocorrerão no 
semestre, como o dia 

da Matemática, onde 
pais e alunos participam 
de jogos e brincadei-
ras, ressaltando o que 
os alunos aprenderam 
durante o ano. Também 
tem o projeto de leitura, 
que ocorre durante todo 
ano e associa a leitu-

ra, escrita e expressões 
artísticas, um momen-
to de apresentar para a 
comunidade e família o 
que os alunos vêm de-
senvolvendo ao longo 
do ano. “estamos sempre 
buscando essa integra-
ção entre pais e filhos, a 
participação da família 
na escola é muito im-
portante”, disse.

Ao todo, cerca de 104 
mil educandos retomam 
as atividades escolares 
nos níveis de Educação 
Infantil, Ensino Funda-
mental e na modalidade 
Eaja, em 365 institui-
ções. O segundo semes-
tre terá 94 dias, totali-
zando 202 dias letivos 
no ano, conforme a exi-
gência da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação 
Nacional nº 9394/96. O 
ano letivo termina no 
dia 13 de dezembro.
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  O cantor espanhol Alvaro Soler entregou ao público o single “La 
Libertad”, um daqueles hits radiofônicos que tem a cara do verão.

  A nova temporada de The Voice Brasil estreou e quase 
tivemos um diferente grupo de jurados, de acordo com o 
jornalista Léo Dias. No lugar de Iza, a jurada no programa quase 
foi Anitta.

  O Festival Lollapalooza 2019 já tem data pra acontecer (a festa 
rola entre os dias 3 e 5 de abril de 2020) e há boatos que Billie 
Eilish irá se apresentar no festival.

  O The Hollywood Reporter anunciou novos nomes para o 
elenco do live-action de “Tom e Jerry“. São eles: Ken Jeong,  Rob 
Delaney, Jordan Bolger e Pallavi Sharda.

colETiVo JoVEM
Com o objetivo de conectar jovens a 

oportunidades de emprego, o Coletivo 
Jovem anuncia a abertura de mais um 

ciclo de capacitação e desenvolvimento 
profissional, com foco em temas como 

Comunicação, Marketing, Vendas e 
Produção de Eventos, para aqueles que 

tenham entre 16 e 25 anos, que estão 
cursando ou já concluíram o Ensino 

Médio. As inscrições devem ser realizadas 
até hoje 2 de agosto ou enquanto houver 

vagas. Para matricular-se no curso, os 
interessados devem se dirigir a unidade 

do Coletivo Jovem.

iMPRoVÁVEl
O grupo Barbixas apresenta seu famoso 

espetáculo Improvável nos dias 30 e 31 
de agosto, e dia 1º de setembro aqui no 

estado de Goiás. A primeira apresentação 
será no município de Anápolis, sexta-feira 

(30/08), às 20h, no teatro São Francisco. 
Já no segundo e terceiro dia o espetáculo 

será na Capital, sábado (31/08), às 19h, 
e no domingo (01/09), às 18h, no Teatro 

da Puc Campus 5. Com produção local 
do Cultura do Riso os ingressos estão a 

venda a partir de 30 reais.

MoMENTo MÃE
No mês em que se comemora 

mundialmente a amamentação, o Buddha 
Spa em parceria com a Ela Maternidade 

e a Ela Laser realizam a 5ª edição do 
Momento Mães – Especial Agosto 

Dourado no dia 8 de agosto, às 19 horas, 
na Academia Bodytech, Setor Marista, 

em Goiânia. O evento é gratuito, mas 
as vagas são limitadas. Para participar, 

as interessadas devem se inscrever 
antecipadamente pelo whatsapp (62) 

9611.6102 e no dia do evento levar um 
pacote de fraldas, que será doado a uma 

instituição de caridade, indicada pelas 
Ladies do Bem, que apoiam a ação.

coNsciÊNcia
Reforçando sua filosofia de 

sustentabilidade, a Bontempo 
promoveu esse final de semana em 

Goiânia, uma ação em um restaurante e 
cafeteria da cidade. Sob o comando da 
empresária Lívia Azevedo, promotoras 

distribuíram canudos de aço ecológicos, 
uma alternativa ao canudo descartável 

de plástico. O intuito é conscientizar 
sobre a importância do uso desse 

utensílio, gerando menos impactos ao 
meio ambiente.

EsPEcial aRRaiaNa 2019

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Rafael Vilela, o Prefeito de Anápolis Roberto Naves e Lourenzo Brito.

O produtor Werlan Moura e 
sua esposa Ana Paula Moura.

2

3 4

5

6

Erivelson Borges, sua esposa Larissa Siqueira e a dupla Chitãozinho e Xororó.
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Ricardo Luiz, Renata Rezende, 
Ana Caroline Guimarães e o 
Deputado Estadual Amilton Filho.

Davidson Marques, Alessandra Santos e Camila Bruno.

Juliana Morais e Lorena Rayalla.
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inscrições abertas 
para corrida de rua
Quando: a partir de 29/07. Onde: 
Sesc Faiçalville. Faça aqui sua 
inscrição. Corrida: 18/08, com 
largada às 7h30, no Sesc Faiçal-
ville. Percursos: 5 km e 10 km + 
Caminhada de 3km. Inscrições: 
R$ 10 – trabalhador do comércio e 
dependentes (é preciso apresentar o 
cartão Sesc no dia da retirada do kit) 

+ 1Kg de alimento por atleta*. R$ 
20 – conveniados com cartão Sesc 
atualizado + 1Kg de alimento por 
atleta*. R$ 40 – público em geral + 
1Kg de alimento por atleta*. Isento 
– Pessoas com deficiência (PCD). *O 
alimento deve ser entregue no dia 
da retirada do kit . Kit pré-corrida: 
sacochila, camiseta, meia sapatilha e 
número de peito com chip. Entrega: 
17/08, das 14h às 19h

Serviço:

corrida

Sesc Goiás abre inscrições 
para Corrida de Rua

Vem correr com o Sesc! 
Estão abertas as ins-
crições para mais 

uma edição da Corrida de 
Rua, que terá percursos de 5 
km e 10 km, além de cami-
nhada de 3 km. As inscrições 
são realizadas exclusiva-
mente pelo site, com valo-
res acessíveis de R$ 10 para 
trabalhadores do comércio 
e dependentes com cartão 
Sesc atualizado, R$ 20 para 
conveniados e R$ 40 para o 
público em geral. Além dos 
valores acima é preciso en-
tregar 1kg de alimento no 
dia da retirada do kit pré-
-corrida. Todos os alimentos 
serão doados para o Mesa 

Brasil Sesc que fará a distri-
buição nas entidades sociais 
atendidas pela unidade.

A corrida será realizada 
no dia 18 de agosto, com lar-
gada às 7h30, no Sesc Faiçal-
ville, em Goiânia. A entrega 
do kit pré-corrida (sacochila, 
camiseta, meia sapatilha e 
número de peito com chip) 
acontece na véspera, dia 17 
de agosto, das 14h às 19h. 

E as unidades do Sesc em 
Jataí, Centro e Anápolis já es-
tão em contagem regressiva 
para as próximas edições, 
ainda este ano, previstas 
para 25 de agosto (Jataí), 8 
de setembro (Centro) e 20 de 
outubro(Anápolis). Participe!. 

Ainda este ano, terão outras edições 
da corrida também em Jataí e Anápolis

Se
sc

dia dos pais 

Passeio das Águas Shopping homenageia 
os Pais e sorteia uma moto BMW

Buscando acelerar os cora-
ções dos pais e também co-
memorar o dia deles, o Pas-
seio das Águas Shopping 
lançou nesta quinta-feira, 
dia 1º de agosto, a promo-
ção “Coração Acelerado”. Até 
o dia 30 de agosto, a cada 
R$ 200,00 em compras nas 
lojas participantes, o clien-
te poderá trocar as notas 
fiscais por um cupom, em 
um balcão em frente à Zara, 
para concorrer a uma moto 
BMW F 850 GS Premium. 

Mas se o cadastro da 
nota fiscal for feito por 
meio do aplicativo ‘Chega 
de Fila’, que foi criado para 
trazer mais comodidade 
aos clientes, e é gratuito 
nas plataformas Android e 
iOS, o cupom é em dobro. 
Para validar as notas, basta 

baixar o app, fazer o cadas-
tro, tirar fotos dos compro-
vantes e enviar para a pla-
taforma, o cliente recebe 
um código para participar 
do sorteio, que acontecerá 
no dia 14 de setembro.

“A ideia da campanha 
não é somente estimular as 
vendas, mas oferecer de fato 
um presente diferenciado 
aos pais e filhos que presti-
giam as nossas lojas. Afinal, 
uma moto BMW é muito 
mais que um veículo de 
locomoção. Trata-se de um 
estilo de vida, a tradução de 
liberdade e aventura”, afir-
ma Rommel Sena, gerente 
de Marketing do Passeio 
das Águas Shopping.

Para inspirar ainda mais 
as pessoas a participarem 
da campanha e experi-

mentarem a sensação de 
pilotar uma BMW F 850 GS 
Premium, o prêmio ficará 
exposto em frente as es-
cadas rolantes centrais, em 
um espaço instagramável 
que remete à aventura e 
liberdade. Os visitantes 
poderão tirar fotos no lo-
cal gratuitamente.

O Passeio das Águas Sho-
pping oferece um mix com-
pleto com mais de 250 lojas, 
área de alimentação diver-
sificada e toda comodidade 
para que seus clientes façam 
suas compras da melhor for-
ma possível. Outra vanta-
gem que o empreendimento 
oferece é o estacionamento 
gratuito e que possui uma 
área gastronômica diversi-
ficada ideal para o almoço 
do Dia dos Pais.
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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
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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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Brasil conquista duas pratas no boxe

o dia de ontem (1º) 
nos Jogos Pan 
Americanos o 

Brasil conquistou duas 
pratas no boxe e um 
bronze no ciclismo de 
pista, além de garantir o 
país na final de badmin-
ton masculino e bons 
resultados no tênis, sur-
fe e handebol. Confira os 
principais destaques do 
Brasil ontem em Lima.

Pratas no boxe
Keno Marley Machado 

ficou com a prata na ca-
tegoria meio-pesado (até 
81 kg) após perder para o 
campeão olímpico na Rio 
2016 Julio Cezar La Cruz 
Peraza, de Cuba. A brasi-
leira Jucielen Cequeira 
Romeu também con-
quistou a prata, após ser 
derrotada pela argentina 
Leonela Rosa No Sanchez 
no peso galo feminino 
(54-57 kg). Ambas as lu-
tas ocorreram na noite de 
hoje. Com as duas pratas 
desta quinta-feira, o Bra-
sil conquistou, até o mo-
mento quatro medalhas 
na modalidade. Amanhã 
(2), também haverá duas 
disputas pelo ouro na 
modalidade: No peso mé-
dio (75), Herbert William 
Carvalho Conceição en-
frenta o cubano campeão 
olímpico Arlen Lopez Car-
dona e Beatriz Iasmin So-

ares Ferreira luta contra 
a argentina Dayana Erika 
Lo Sanchez na categoria 
até 60 quilos.

Bronze no 
ciclismo de pista

O Brasil conquistou 
a medalha de bronze ao 
vencer o México na dis-
puta de terceiro lugar por 
equipes. A equipe brasi-
leira é composta por Fla-
vio Cipriano, Kacio Fonse-
ca e João Vitor Silva.

Handebol
A seleção masculina 

venceu a segunda segui-
da na noite de hoje. Os 
adversários da vez foram 
os peruanos, donos da 
casa. E durante a partida 
ficou evidente a diferen-
ça de nível técnico entre 
as duas seleções. En-
quanto brasileiros tro-
cavam passes rápidos, 
precisos e executavam 
bem jogadas de liga-
ção direta entre defesa 
e ataque, os peruanos 
tinham dificuldade em 
furar a defesa brasileira. 
No final, o Brasil venceu 
por 40 a 16.

Um dos personagens 
do jogo foi o goleiro Ri-
vera. Mesmo buscando 40 
bolas no fundo da rede, 
não escondia o sorriso e 
a empolgação a cada boa 

defesa que fazia, prota-
gonizando algumas das 
melhores imagens que o 
esporte pode oferecer.

Tênis
Carolina Meligeni 

venceu a argentina Vic-
toria Bosio por 2 sets 
a 1 e avançou às quar-
tas de final do torneio 
de tênis dos jogos Pan 
Americanos de Lima. A 
partida começou fácil 
para a brasileira, com 
vitória por 6 games a 1 
em apenas 24 minutos. 
Mas a partir do segundo 
set a argentina acordou 
e endureceu a partida. A 
vitória de Bosio no se-
gundo set veio após uma 
hora e 11 minutos, por 7 
games a 6, em uma recu-
peração impressionante.

No set de desempate, 
Carol retomou o domínio 
do jogo e venceu por 6 
games a 4, em um set que 
durou 49 minutos.

Stand Up Paddle
Luiz Diniz conseguiu 

um bom desempenho 
na repescagem, fez uma 
pontuação melhor que 
seus concorrentes da 
Venezuela e Porto Rico, 
e segue na disputa por 
uma medalha.

A brasileira Chloe 
Calmon também se deu 
bem nas águas perua-

nas. No surf longboard, 
ela derrotou a argentina 
Maria Boggan e avançou 
para a próxima fase.

Badminton
Ygor Coelho garantiu 

vaga na final individual 
do badminton. Ele ven-
ceu o canadense Jason 
Ho-Shue de virada, por 
2 sets a 1. Ygor é o maior 
nome do badminton no 
Brasil, 59º do ranking 
mundial. Ele foi o primei-
ro brasileiro a vencer um 
set em uma Olimpíada, o 
que aconteceu em 2016, 
nos jogos do Rio de Janei-
ro. Sua inspiradora histó-
ria com o esporte já foi, 
inclusive, contada pela 
Agência Brasil. Ele dis-

puta a medalha de ouro 
amanhã (2), às 16h.

No duelo de irmãos, 
os brasileiros Franceil-
ton e Fabrício Farias 
perderam para Phillip e 
Ryan Chew, dos Estados 
Unidos. A partida valia 
vaga para a final e a 
dupla de irmãos norte-
-americanos levou a 
melhor. Os irmãos Fa-
rias chegaram a vencer 
o primeiro set, mas le-
varam a virada.

A dupla feminina 
do Brasil, Fabiana Sil-
va e Tamires Santos, 
também perderam sua 
partida pela semifinal. 
A derrota para a dupla 
canadense Rachel Hon-
derich e Kristen Tsai 

por 2 sets a 0, parciais 
de 21 a 5 e 21 a 8.

Vôlei
A seleção masculina 

entra em quadra ainda 
hoje para a segunda par-
tida. Após vencer o Méxi-
co ontem, por 3 sets a 1, 
o Brasil enfrenta o Chile. 
Uma vitória deixará a 
classificação do Brasil às 
semifinais bem encami-
nhada. O time que dis-
puta o Pan não reúne as 
principais forças da mo-
dalidade e vem com um 
time jovem, mas também 
muito talentoso. A sele-
ção brasileira considera-
da principal está voltada 
à disputa do pré-olímpico, 
que ocorrerá em agosto.

Keno Marley 
é o nome dele 
(até 81kg)
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é o nome dele 
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Kácio Freitas, João Vitor e Flávio Cipriano. Que trio do ciclismo!
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