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Trabalho

Motoristas de aplicativos podem se
cadastrar como microempreendedores
O

s motoristas de
aplicativos como
Uber e Cabify poderão se registrar como
microempreendedores
individuais (MEI) e, assim,
contribuir para o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Dessa forma,
os motoristas passariam
a ser classificados como
trabalhadores formais.
A Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Economia, foi publicada no Diário Oficial
da União. A publicação
de hoje altera a Resolução do comitê publicada
em maio de 2018, que
inclui a ocupação Motorista de Aplicativo Independente”. A Resolução
já está em vigor.
Como trabalhadores
formais, o tempo de ser-
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Os motoristas passariam a ser
classificados como trabalhadores formais
viço é considerado para
fins de aposentadoria,
bem como acesso a benefícios. Há que se respeitar,
porém, os tempos mínimos de contribuição para
conseguir cada benefício. A aposentadoria por
invalidez, por exemplo,
requer o mínimo de 12
meses de contribuição;
para o salário-maternidade são dez meses e
para auxílio-doença 12
meses de contribuição.
Para se cadastrar como
MEI, é preciso ter faturamento de até R$ 81 mil
por ano, não ser sócio,
administrador ou titular
de outra empresa e ter no
máximo um empregado.
Como MEI, o microempreendedor tem um CNPJ
e pode abrir conta bancária, fazer empréstimos e
emitir notas fiscais.

Investigação

Divulgação

Ministério Público pede arquivamento
de inquérito contra Neymar Júnior
O Ministério Público do
Estado de São Paulo (MP-SP) pediu o arquivamento, por falta de provas, do
inquérito sobre as acusações de estupro e agressão feitas pela modelo
Najila de Souza contra o
jogador Neymar Júnior. O
arquivamento da investigação agora depende
de uma decisão judicial
da Vara de Violência Doméstica, que deve ser tomada em cinco dias.
“Decidimos pelo arquivamento do processo por

não haver provas suficientes do que foi alegado pela vítima protegida.
É importante deixar claro que o arquivamento
do inquérito policial não
implica em absolvição do
acusado. Isso porque, com
o arquivamento por falta
de provas, o inquérito policial pode ser reaberto a
qualquer momento, desde que surjam novas provas”, disse a promotora de
Justiça Flávia Merlini, da
área de Enfrentamento
de Violência Doméstica.

De acordo com o MP-SP, os exames feitos pelo
Instituto Médico Legado
(IML) não apontaram nenhum tipo de lesão em
Najila, com exceção de
um ferimento no dedo.
“O MP entendeu que a
agressão narrada pela
vítima fazia parte de um
contexto. Das provas analisadas, não se apurou o
que seria um crime [de
agressão] a ser apurado
à parte. Mesmo porque
todos os laudos oficiais
feitos pelo IML não
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constataram nenhuma
lesão corporal na vítima,
a não ser no dedo”, explicou a promotora.
Flávia Merlini ressaltou que a denúncia da
modelo foi enfraquecida
em razão de Najila não
ter entregue à Justiça o
aparelho celular no qual
ela dizia ter provas do estupro. “Ela mencionou o
tempo todo que as provas
que tinha dos fatos que
noticiou estavam nessas filmagens do celular
dela, só que esse celular
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ela se negou a entregar
em um primeiro momento e, num segundo
momento, ela disse que
tinha desaparecido”.
No último dia 29, a delegada Juliana Lopes Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher,
encerrou as investigações
sobre as acusações de
estupro e agressão feitas pela modelo Najila de
Souza contra Neymar Júnior. A polícia decidiu não
indiciar o jogador pelos
supostos crimes.
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CONCURSO

Prefeitura de Senador Canedo abre
concurso para mais de 3.600 vagas
A

Prefeitura de Senador Canedo abriu
seleção
pública
para mais de 3.600 vagas.
O edital foi divulgado oficialmente pela administração municipal.
A Comissão Especial
de Concurso Público da
Prefeitura anunciou que
o certame será realizado
pela empresa Itame, que
venceu processo licitatório. As vagas que serão
abertas são de ampla
concorrência cadastro
de reserva para cargos
de níveis fundamental,
ensino médio e formação superior. As inscrições para o processo seletivo devem se iniciar
em 9 de setembro.
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As inscrições para o processo seletivo
devem se iniciar em 9 de setembro
Nesta quarta-feira (7),
o anúncio da seleção pública foi realizado com a
presença da secretária
de Planejamento Urbano,
Laudeni Lemes, representando o prefeito Divino
Lemes, do presidente da
OAB, seção Senador Canedo, Doutor João Coelho, e do presidente da
Comissão Especial de
Concurso Público, Wilson
Carlos da Silva.

Veja o edital:

h t t p s : / / w w w. s e n a d o r c a n e d o . g o . g o v.
br/wp-content/
uploads/2019/08/
Edital-01-Aber tura-e-Regulamento-Geral-final-06.08.19-4.pdf

Senado

Reforma da Previdência chega ao Senado
reduzidas as desigualdades, a pobreza e para que o
país tenha mais eficiência
da gestão pública.
“Uma reforma forte, sinaliza para a sociedade,
responsabilidade, racionalidade e compromisso com
as futuras gerações”, acrescentou. Rodrigo Maia afirmou ainda que o sistema
previdenciário brasileiro
é um dos responsáveis
pelas desigualdades no
país, onde poucos se aposentam com muito.

Senado Federal

Um dia depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a Reforma da Previdência foi oficialmente
entregue pelo presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ) ao presidente do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP) no início da tarde desta quinta-feira(8).
Pouco antes de ler a
PEC no plenário da Casa,
ato que dá o sinal verde
para que a matéria começe a tramitar na Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) da Casa, Alcolumbre
disse aos jornalistas que o
cronograma de tramitação
no Senado será definido
pelo colégio de líderes na
semana que vem. Ainda
de acordo com ele, o prazo mínimo de 45 dias não
será atropelado.
Rodrigo Maia aproveitou a entrega da PEC para
destacar o momento importante em que, segundo
ele, o discurso fácil e o
populismo saem da agenda do Congresso Nacional.
De acordo com Maia, as
reformas em discussão no
Congresso vão construir as
condições para que sejam

Estados

Sobre temas que os
deputados retiraram da
proposta original, como
a inclusão de estados e
municípios e o sistema de
capitalização, o presidente
da Câmara disse que espera que o Senado possa
introduzir pontos que, segundo ele, a Câmara não
teve condições de avançar.
“Acho que a questão dos
estados é um tema se não
hoje, amanhã, vai precisar
ser tratado pelo parlamento (...) estados e municípios
estão em situação pre-falimentar. Tenho certeza que

a capitalização se não vier
agora, [ virá] em um [outro]
momento, em um sistema
híbrido que garanta a poupança individual de cada
um”, avaliou o presidente
da Câmara.
Maia demostrou apoio à
intenção do relator do tex-

to no Senado de discutir a
questão dos estados em
uma proposta de emenda
à Constituição paralela.
Segundo ele, se esse texto
ganhar apoio dos governadores das 27 unidades da
federação, também chegará forte à Câmara com

chances de aprovação.
Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
destacou que a Casa não
se furtará do debate sobre a situação dos estados e municípios. “A gente
sabe da importância dessa emenda constitucional

para o Brasil, para o ajuste das contas do Estado
brasileiro que há muitos
anos não tem condições
de investimento porque o
Estado gigante consome
todos os recursos para o
custeio dessa máquina”,
disse Alcolumbre.
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Campanha Pipa sem Cerol 2019 apreendeu
93 mil metros de linhas cortantes
Divulgação

Ao todo, iniciativa
recolheu 770 latas
de material com
cerol, linha chilena
e indonésia

N

a manhã desta
quinta-feira,
08,
foi encerrada a
campanha Pipa sem Cerol 2019, realizada pela
Guarda Civil Metropolitana (GCM) em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). A solenidade ocorreu no Parque
Mutirama e contou com
a participação de cerca
de 50 alunos da rede
municipal. Ao todo, a iniciativa apreendeu 93 mil
metros de material cortante, como o cerol, linha chilena e indonésia.
Durante o evento de
encerramento, a equipe
da GCM apresentou todo
o material recolhido e o

grupo Anjos da Guarda
orientou as crianças presentes sobre os riscos de
se usar pipa com cerol e
a configuração de crime
que a prática perigosa
se encaixa. Além disso, houve apresentação
da Banda de Música da
Guarda, doação de pipas

e a compactação das latas apreendidas por um
rolo compressor.
Maria da Luz Ramos,
gerente de Projetos Educacionais da SME, salientou a importância da
parceria entre as duas
pastas. “Há mais de 10
anos estamos engajados

na conscientização das
pessoas no uso da linha
sem cerol. Acreditamos
que a prevenção ainda
é o melhor remédio. É
pela conscientização das
crianças que elas modificarão o comportamento
dos familiares”, ressaltou.
Nesse ano, o Pipa sem

Cerol recolheu cerca de
770 latas de material
cortante. O Comandante
Eulálio, chefe da Guarda
Civil Metropolitana, ressaltou mais um ano sem
vítimas fatais no período
de férias. “É com muita
alegria que conseguimos
por mais um ano fazer

uma bela campanha. Conseguimos ter o êxito de
nenhuma vítima gravíssima ou fatal, o desempenho foi satisfatório.
Com certeza a sociedade
goianiense nos agradece
por isso, ela nos ajudou
muito quando iniciamos
a campanha”, disse.

Agronegócio

Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira,
dia 8, pela Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), Goiás deve colher 22,9 milhões de toneladas de grãos na safra
2018/2019, número 7,5%
superior à safra anterior
(2017/2018), quando foi registrado o volume de 21,3
milhões de toneladas. A soja
e o milho são responsáveis
por 93% da produção atual de grãos, com 49,3% e
43,7%, respectivamente.
No Brasil, o levantamento prevê safra recorde de produção nacional,
chegando a 241,3 milhões
de toneladas, o que representa um crescimento
de 6% ou 13,7 milhões
de toneladas se comparado à safra anterior. A área
plantada está prevista em
63 milhões de hectares,
com um aumento de 2%
sobre o mesmo período. O

milho segunda safra terá
uma produção recorde de
73,1 milhões de toneladas,
35,6% a mais em relação à
safra de 2017/18. A colheita foi intensificada e agora
estende-se a 84% da área
plantada. A soja sofreu
uma redução de 3,5% na
produção e atingiu 115,1
milhões de toneladas. As
regiões Centro-Oeste e Sul
representam mais de 78%
dessa produção.

Destaque

Segundo o superintendente de Produção Rural e
Sustentável da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Donalvam Maia,
esse resultado demonstra o
incremento feito no Estado
em tecnologia voltada para
solo, agricultura de precisão, maquinário, conectividade, entre outros, assim
como os efeitos climáticos
favoráveis. “Quando no ano

há condições próprias para
cultivo, alongamento do
período chuvoso e não se
tem estresse hídrico, como
em 2019, a possibilidade
de as culturas expressarem
melhor seus potenciais produtivos é maior”, afirma. De
acordo com ele, o exemplo
é o milho segunda safra (safrinha).“Esse grande volume
na atual safra se deve justamente às chuvas que demoraram para cessar. O milho
responde muito à disponibilidade hídrica no início do
seu ciclo”, destaca.
Donalvam Maia acrescenta ainda que os dados
da Conab são importantes
para mostrar a pujança da
agropecuária goiana, da
capacidade produtiva e da
vocação e competência do
produtor goiano para continuar a fazer do Estado de
Goiás um grande ‘player’ de
produção de alimentos para
o Brasil e para o mundo.
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Goiás deve colher 22,9 milhões de
toneladas de grãos na safra 2018/2019

Previsão da produção de grãos do Estado de Goiás – agosto de 2019
Soja – 11,4 milhões de toneladas
Milho – 10,1 milhões de toneladas
Sorgo – 894,6 mil toneladas
Feijão – 301,6 mil toneladas

Algodão - 178,1 mil toneladas
Trigo – 101,3 mil toneladas
Arroz – 112,6 mil toneladas
Girassol – 37,3 mil toneladas
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VIVA PAPAI
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Para quem deseja aproveitar o Dia
dos Pais em grande estilo, na cidade
das águas quentes, o Prive Hotéis
e Parques preparou ações especiais
para atender toda a família. No Dia
dos Pais, 11 de agosto, a partir do
meio dia, a comemoração acontece
com um churrasco de boi no rolete
ao som de moda de viola, no Water
Park. Além do evento, de 15 de julho
até o dia 24 de agosto, os cinco hotéis
do grupo contam com uma ação de
hospedagem promocional. Para mais
informações, consulte o site: www.
privehoteiseparques.com.br

SICREDI CELEIRO

Anápolis é uma das principais cidades
para o mercado industrial de Goiás,
e por sua localização estratégica, se
consolida cada vez mais também
como polo de distribuição e
armazenamento. Em meio a essa
força econômica, a Sicredi Celeiro
Centro Oeste inaugura sua
segunda agência na cidade, dia 15
de agosto às 20h, na Rua Xavier
de Almeida, 115 - Setor Central. O
evento contará com a presença
de líderes do Sicredi, autoridades
locais, imprensa e comunidade.

Hamburguer - Goiânia vai viver, de 23 de agosto a 15 de setembro próximos, um delicioso clima de festa
e degustação, com o primeiro Festival Hamburger que foi idealizado pelas produtoras de eventos Marcela Cunha
e Cynnara Bretas, pela chef Patricia Garcia e pelo empresário e gastrônomo Mateus Suassuna.

2
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K-POP

The Blend - O empresário Rodrigo Dias Gobbo, foi o
anfitrião de lançamento do novo eau de parfum de O
Boticário e recebeu o influencer Rodolfo Lucas.

O Shopping Cerrado recebe neste
domingo (11), a partir das 17h, um
evento de K-pop, em comemoração
ao lançamento mundial do filme
Bring the Soul, sobre a banda de
pop coreano BTS. O local escolhido
para abrigar as coreografias e
apresentações com participação
gratuita é a entrada principal. Até
este dia, serão projetadas sessões
diárias do longa, às 19h30, no Cinépolis
Cerrado, com ingresso vendido a R$
40 (inteira) ou R$ 20 (meia).

CLU_B

O mercado de beleza masculino segue
em plena expansão. Segundo dados
da empresa de pesquisa Euromonitor,
aqui no Brasil, o mercado registrou
crescimento de 69,7% nos últimos
cinco anos. Já a média global foi
de 26%. Seguindo essa tendência,
o Boticário anuncia o lançamento
do Clu_B, nova plataforma de
conteúdo, que já está disponível ao
público, no perfil @Clu_B.
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Voz Goiana - A cantora goiana Bia Ferraz passou, na última terça-feira,
dia 6, nas audições a cega do programa The Voice Brasil, da TV Globo.

3x4
A revista People divulgou as primeiras
imagens do remake live-action de “A Dama e o
Vagabundo” para o Disney+, serviço de
streaming da companhia.
King Princess lançou um clipe para o
single “Prophet”. O vídeo mostra a cantora

Feijoada - Marquynhos SP convida Harmonia do Samba e Xande
de Pilares para a Feijoada Sunset no dia 18 de agosto em Goiânia.
tentando capturar a atenção da crush
enquanto vive diversos personagens.
“Steven Universo – O Filme” ganhou um trailer
super incrível e a data de estreia é dia 7 de outubro
às 19h no Cartoon Network. Na prévia, a gente vê
que depois de muitas aventuras e confusões,

Steven só queria voltar para sua casa.
Saiu o novo single do príncipe Johnny
Hooker, “Escolheu a Pessoa Errada Para
Humilhar”. A faixa, que é deliciosamente
dançante, chega pra marcar seu primeiro
lançamento inédito em 2 anos.
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Lanche nutritivo

McDonald’s evolui cardápio para
oferecer combinações mais nutritivas
T

odos os restaurantes do McDonald’s
no Brasil passam
a oferecer novas combinações de cardápio do
McLanche Feliz. As mudanças, adotadas pela
Arcos Dorados, máster
franqueada que opera a
marca em 20 países da
América Latina e Caribe,
fazem parte do compromisso da empresa em
evoluir de acordo com
os hábitos alimentares
de seus consumidores,
desenvolvendo produtos
que atendam a essas novas demandas.
Com as novas opções
no cardápio infantil, a rede
oferecerá mais frutas e vegetais e terá ingredientes
com menos gordura, sódio
e açúcares. Desde 2011,
a empresa vem fazendo
evoluções no menu, com
o foco em trazer melhorias
no McLanche Feliz, usando sua grande escala para
oferecer combinações que
sejam saborosas, mais balanceadas e divertidas.
“Temos como propósito oferecer uma alimentação de qualidade
e gerar bons momentos
para as pessoas. Por isso,
observamos a evolução

dos hábitos de consumo
dos nossos clientes, a fim
de trazer novidades que
superem suas expectativas em relação aos nossos produtos e à experiência que apresentamos
a eles. As novas opções
do McLanche Feliz foram
cuidadosamente pesquisadas para agradar tanto
aos pequenos como aos
seus pais que procuram uma refeição mais
completa”, afirma Paulo
Camargo, presidente da
Divisão Brasil da Arcos
Dorados.
As combinações sugeridas do McLanche Feliz
integrarão ingredientes
de grupos alimentares
variados e somarão até
600 calorias, o que equivale a cerca de um terço
da recomendação de ingestão diária proposta
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para
crianças de 6 a 10 anos.
A nova política nutricional liderada pela
companhia se desenvolve
dentro de altos padrões
de responsabilidade e
vem sendo apresentada a
especialistas médicos de
diversos países. “Refeições infantis fora do lar
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Companhia ratifica seu compromisso
com as famílias e reduz a quantidade
de gorduras, sódio e açúcares,
e inclui mais frutas e vegetais

com cerca de 600 calorias, com menos de 30%
de sua energia a partir de
gordura total, menos de
10% de gordura saturada,
menos de 10% de açúcar adicionado, nenhuma
gordura trans adicionada,
com menos de 650 mg
de sódio, com presença
de grupos alimentares
variados, mas importantes, como, vegetais/frutas,
proteína magra e lácteos, são benéficas à saúde infantil, e iniciativas
de qualquer empresa de
alimento nesse sentido
são sempre bem-vindas”,
explica o médico nutrólogo Dr. Durval Ribas Filho, presidente da
ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).
O Dr. Fernando Wyss
Quintana, presidente da
Sociedade Interamericana
de Cardiologia ressalta o

apoio às mudanças. “Apoiamos as iniciativas lideradas pela Arcos Dorados
para promover a saúde e
bem-estar das famílias.
Acreditamos muito na
importância de propor o
limite de 600 calorias no
cardápio McLanche Feliz;
assim como oferecer combinações no menu com
opções provenientes dos
quatro grupos de alimentos, como vegetais/frutas,
proteína magra e laticínios”, reforça Dr. Quintana.

A evolução da
nutrição infantil
Os hábitos alimentares evoluíram bastante
ao longo dos anos e os
pais têm essa percepção
quando notam diferença
nas refeições que eles faziam com a de seus filhos.
Um estudo realizado pela

consultoria de pesquisa
Trendsity** com a Arcos
Dorados, revelou que 61%
dos pais entrevistados no
Brasil acreditam que seus
filhos comem melhor que
eles na mesma idade.
A pesquisa reforça
que algumas das mudanças realizadas no
cardápio infantil da rede
seguem uma tendência
das famílias brasileiras.
Sete em cada 10 revelam que nos últimos dois
anos, têm adicionado ou
aumentado o consumo
de água e sucos naturais
na alimentação de seus
filhos. O estudo também
reflete uma crescente
preocupação com o consumo de produtos com
açúcar, indicando que 8
de cada 10 pais e mães
brasileiros
reduziram
alimentos ou bebidas
com o ingrediente.

A iniciativa da marca
em promover melhorias
é algo muito bem avaliado pelos participantes do
estudo. Oito em cada 10
mães e pais consideram
que o fato de os estabelecimentos de fast food oferecerem alternativas mais
balanceadas e nutritivas
é uma ação positiva (boa,
muito boa e excelente).
A companhia vai continuar evoluindo com novidades em seu cardápio
infantil, já que estas mudanças fazem parte de um
plano em longo prazo. Por
isso, ela está procurando
trabalhar para ampliar os
grupos de alimentos que
a Organização Mundial
da Saúde recomenda para
uma dieta mais balanceada, como os grãos integrais, proteínas magras,
laticínios e mais frutas,
verduras e vegetais.

Circo

Está chegando ao fim
a temporada do Circo
Khronos, um dos melhores da América latina,
em Goiânia. O picadeiro,
instalado no Passeio das
Águas Shopping, fica até
domingo, dia 11 de agosto, na capital goianiense.
A atração conta com o
animal mecânico King
Kong, que tem 11 metros
de altura e agita animar
a plateia. Além do gori-

la gigante, se apresentam também artistas da
Rússia, o mágico de Las
Vegas, Homem Laser, os
dinossauros T-Rex, palhaços e outras surpresas.
O circo tem ingressos
vendidos a R$ 20 inteira
e R$ 10 a meia entrada
para os espetáculos que
acontecem até sexta-feira, às 20h30, e no sábado e domingo, às 16h,
18h e 20h30.

Divulgação

Últimos dias para aproveitar o Circo
Khronos no Passeio das Águas Shopping
Serviço
Circo Khronos
Data: Até 11 de agosto
Horário: Até sexta, às
20h30
Sábado e domingo às
16h,18h e 20h30
Valor:R$ 20 inteira e R$
10 a meia entrada
Onde: Estacionamento
verde do Passeio das
Águas Shopping

classificados
sexta-feira, 9 DE AGOSTO DE 2019
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JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(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 + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

www.diariocentral.com.br

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649
Crédito para Semi Novo
19.019,60 R$. Entrada : 499,58
+ Parcelas de 309,38 Mensais.
Ligue e agende a sua visita ou
faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp. Mais
Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de Vendas: Ana Paula Pimentel.
Crédito Para Novos 40.390,00
R$. 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 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

negócios

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.

AUTO CENTRO HB E ACESS
ÓRIOS, com aulas teóricas e
práticas. Endereço: RUA TV10
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE
PRÓXIMO AO POSTO COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ.
Maiores informações Fone: (62)
3573-4674/9375-5216/8415- 1031

publicidade
legal

CRÉDITO

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Credito para motos CG
160 Titan Ex 11.188,00 R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11
mensais. Não perca mais tempo
e adquira sua moto através
do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062 )
985509156. Consultora de vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

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

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Brasil

Andressa Morais ganha prata no Pan de Lima
N

os Jogos Pan-Americanos, ela conseguiu a medalha de
prata e um feito impressionante: superou também o
recorde brasileiro masculino no lançamento de disco
– alcançou 65,98m contra
65.55m de Ronald Julião -,
algo bem difícil de acontecer no atletismo.
Mas Andressa é mais
uma medalhista do Brasil que tiveram – e ainda
têm – que superar a falta
de estrutura para conseguir sucesso. Ela treinou
por um tempo na rua de
casa e até hoje tem que
comprar os próprios discos para praticar.
“Eu treinava em Uberlândia, mas tive uma lesão
e voltei para casa. Meu treinador continuou lá, por ser
da confederação não podia
sair. Mas eu bati o pé, disse

que ia ficar em casa. Então
comecei meu treinamento
com meu esposo”, conta.
“Não tinha local para
lançar, mas o bairro era
novo e eu ficava na rua.
Eu lançava na rua e em
um terreno que ainda não
tinha casa construída.
E fazia musculação em
uma sala que tenho até
hoje na minha casa. Tudo
era adaptado”, continua.
“Comprava e até hoje
eu compro meus discos do
bolso. No centro de treinamento não tem disco feminino, a gente já avisou os
dirigentes e estou aguardando”, completa.
A lesão a qual Andressa se refere é nas costas. Os problemas com
hérnias de disco, as dificuldades para treinar
e os resultados que demoraram a aparecer por

BOB

Atleta supera o recorde brasileiro
masculino no lançamento de disco

conta disso tudo quase
a fizeram desistir. Agora,
porém, ela abre o sorriso
no rosto para lembrar de
tudo e comemorar o lugar
em que conseguiu chegar.
“Hoje é uma adaptação.

Não tenho só lançamento
de disco, tenho hérnia de
disco nas minhas costas
também”, brinca.
“Pensei em parar e desistir, mas não parei por
causa do meu marido e

da minha família que me
apoiaram. Acreditei que
poderia ir mais além e valeu a pena. A gente está
ganhando o mundo com
os resultados, sempre fazendo o recorde brasilei-

ro e sul-americano”, complementa.
Sexta do ranking
mundial e prestes a ganhar uma posição, Andressa está mesmo ganhando o planeta.

