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Variação de Preço SiSTeMa de SaÚde
Esta foi a maior taxa de 
desocupação para o 
trimestre encerrado 
em maio desde 2012

Previsões indicam que o 
desaparecimento do gelo pode 
aumentar 25% até 2100

Órgão encontra diferenças 
de 77% nos preços dos 
produtos de camping e 
pesca em lojas de Goiânia

Prefeitura entrega nova 
Unidade de Pronto 
Atendimento no Setor 
Parque Flamboyant
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CoPa do Mundo

bEM-ESTAR
dança Para 
a Vida
Ritmos musicais têm 
atraído o gosto 
das pessoas que 
buscam uma vida 
mais saudável
SAÚDE | 10

CIDADES | 5

Conheça os 12 estádios que vão sediar o próximo Mundial de futebol



O Governador Marconi Perillo 
e o vice-governador José Eli-
ton foram recebidos em Ara-

goiânia por mais de 300 pessoas, na 
praça central da cidade. Pároco local, 
Padre Alaor abençoou o dia dos ci-
dadãos e falou da importância da 
presença do governador no municí-
pio, “para que Aragoiânia dê passos 
de qualidade”. Marconi e o prefeito 
Nauginel Antunes do Prado (PSDB) 
assinaram convênio no valor de R$ 
2 milhões, cujos recursos serão uti-
lizados para recapeamento e pavi-
mentação asfáltica das vias urbanas.

O prefeito recebeu das mãos do 
governador a chave de um ônibus 
escolar, exposto na praça central, do-
ado ao município por intermédio do 
pacote de benefícios à Educação em 
Goiás. Nauginel Antunes agradeceu 
por Marconi ter levado ao município 
os benefícios do Goiás na Frente. 
“Muito obrigado por tudo que o 
senhor tem feito para nossa cidade. 
Vamos asfaltar o setor Bela Vista in-
teiro, uma parte do Setor do Jardim 
Imperial, Jardim Glória, Jardim das 
Flores e fazer o recapeamento de 
várias ruas da nossa cidade”, apon-
tou o prefeito.

O governador ressaltou o caráter 
urgente do Goiás na Frente, sobretu-
do aos municípios de pequeno por-
te, que têm amargado diminuições 
contínuas do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). “É importante 
ajudar os prefeitos, ainda mais em 

uma crise como esta. Três anos de 
crise, PIB caindo, 14 milhões de de-
sempregados, repasses do governo 
federal para as prefeituras cada vez 
caindo mais”, frisou.  

Participante da caravana, o 
presidente da Assembleia Legis-
lativa de Goiás, José Vitti, disse 
que o Goiás na Frente só foi pos-
sível ser executado porque o go-

vernador Marconi Perillo fez um 
pesado ajuste fiscal no momento 
em que a crise econômica apenas 
se avizinhava, possibilitando, se-
gundo ele, as condições necessá-

rias para um programa de investi-
mentos com esta envergadura. “O 
governador Marconi Perillo nunca 
cruzou os braços diante das difi-
culdades”, assegurou.
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Os recursos do convênio serão utilizados para realizar recapeamento e pavimentação asfáltica das vias urbanas
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Iris Rezende estabelece novas parcerias para Goiânia

Marconi Perillo e José Eliton assinam 
convênio no valor de R$ 2 milhões 

O prefeito Iris Rezende reu-
niu com o secretário estadual 
do Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Cida-
des e Assuntos Metropolitanos 
(Secima), Vilmar Rocha, com ob-
jetivo de estabelecer parcerias 
para obras de infraestrutura em 
Goiânia, entre elas a revitaliza-
ção da Praça do Trabalhador e 
toda região da 44. 

No encontro, Iris destacou 
a importância de buscar par-

ceiros, visando a melhoria da 
cidade. “Minha gestão sempre 
foi aberta às parcerias com o 
setor público e privado e toda 
ajuda para Goiãnia eu recebo 
de braços abertos. As parcerias 
encurtam o caminho e agiliza a 
gestão administrativa”, enfatiza.

A conclusão da Avenida Les-
te Oeste também foi tratada 
no encontro. “Construí a rodo-
viária quando fui governador e 
depois, como prefeito, iniciei a 

Avenida Leste-Oeste enxergan-
do o crescimento de Goiânia. 
Minha estratégia sempre foi re-
solver os problemas do presen-
te preparando a cidade para o 
que está por vir. Concluí a parte 
Oeste e vamos terminar a Les-
te,” ressaltou Iris. 

A reunião contou, ainda, com 
a presença dos secretários muni-
cipais Agenor Mariano (Seplanh), 
Samuel Almeida (Governo) e Ma-
cxuwell Novais (Sedetec).

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Iris Rezende em reunião com o Secretário do Meio Ambiente Vilmar Rocha
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LDO é aprovada em reunião extra da 
Comissão de Finanças e vai a Plenário 

Melhore sua 
VIDA SEXUAL!

Problemas sexuais?

62 3941-6669   
3942-6661

Melhore capacidade física e massa muscular!

vitality
clinica médica

Alameda Ricardo Paranhos n°381 Empresarial Bontempo 2° andar sala 211 - St. Marista

Sexo é vida!

Vitalidade
Melhore sua resistência física, disposição, 

energia e bem estar

Anti-envelhecimento

A longevidade saudável permite uma melhora de 
sua Adinamia, mais energia, melhorcapacidade 

física, estabilização do humor e previne a redução 
de massa muscular
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Homens entre 40 e 70 anos, 52% apresentam 
certo grau de insatisfação sexual.

Dificuldade para obter ou aumentar uma 
relação sexual saudável.

33% dos homensnão tem controle da
sua ejaculação.

15% da população (homens e mulheres) 
sofre de desordem no desejo sexual.

62 

WL63

A Comissão de Finanças apro-
vou na última semana, duran-
te reunião extraordinária, em 
primeira votação, o projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2018, relatado 
pelo deputado Lissauer Vieira 
(PSB). Na apreciação da maté-
ria, o líder do Governo, Francis-
co Oliveira (PSDB), apresentou 
voto em separado, retirando a 

previsão incluída por Lissauer, 
que previa a reserva de R$ 125 
milhões para a execução das 
emendas impositivas, seguindo 
redação prevista na Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
em tramitação final nesta Casa 
de Leis. 

A matéria deveria ser aprecia-
da em plenário, em primeira fase, 
na noite desta quinta-feira. No 

entanto, por falta de quórum, o 
presidente em exercício, deputa-
do Mané de Oliveira, transferiu a 
votação para a próxima segunda-
-feira (03), às 15 horas. Com isso, 
o encerramento do semestre le-
gislativo, previsto para acontecer 
nesta sexta-feira (30), não acon-
tecerá, com os parlamentares 
prorrogando, automaticamente, 
os trabalhos em Plenário.
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Para anunciar ligue 
(62)  3207-5614
Acesse nosso site:
www.diariocentral.com.br
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a taxa de desemprego no 
país ficou em 13,3% no tri-
mestre encerrado em maio 

deste ano. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a taxa manteve-se está-
vel em relação ao trimestre encer-
rado em fevereiro. Na comparação 
com o trimestre encerrado em 

maio de 2016, no entanto, houve 
um aumento de 2,1 pontos per-
centuais, já que naquela ocasião a 
taxa havia sido de 11,2%.

Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada na últi-
ma sexta-feira (30) pelo IBGE. Esta 
foi a maior taxa de desocupação 

para um trimestre encerrado em 
maio desde o início da série da pes-
quisa, em 2012.

O nível de ocupação, que é o 
percentual de pessoas ocupadas em 
idade de trabalhar, também atingiu 
o menor nível da série histórica da 
pesquisa para trimestres encerrados 
em maio (53,4%). Em relação a maio 

de 2016, houve queda de 1,3 ponto 
percentual (54,7%).

Segundo a Pnad, a população 
desocupada chegou a 13,8 milhões 
de pessoas, permanecendo estável 
em relação a fevereiro e crescendo 
20,4% em relação a maio de 2016 
(2,3 milhões de pessoas a mais).

A população ocupada, de 89,7 

milhões, também se manteve em 
relação a fevereiro, mas caiu 1,3% 
(menos 1,2 milhão de pessoas) em 
relação a maio de 2016. Os empre-
gos com carteira assinada somaram 
33,3 milhões, 1,4% a menos do que 
fevereiro (menos 479 mil pessoas) e 
3,4% a menos do que maio de 2016 
(menos 1,2 milhão de pessoas).

O rendimento médio real habitual 
do trabalhador brasileiro ficou em 
R$ 2.109 no trimestre encerrado 
em maio deste ano. O valor é rela-
tivamente estável em relação aos 
observados no trimestre encerrado 
em fevereiro deste ano (R$ 2.102) 
e em abril de 2016 (R$ 2.062).

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua, divul-
gada na última sexta-feira (30) 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com feve-
reiro, entre os grupamentos 
de atividade, apenas os traba-
lhadores domésticos tiveram 
crescimento no rendimento 
(1,5%), os demais se mantive-

ram estáveis. Na comparação 
com maio do ano passado, 
apenas o segmento de agri-
cultura e pecuária teve cresci-
mento de 7,8%, os demais se 
mantiveram estáveis.

A massa real de rendimentos, 
que é o total recebido habitu-
almente por todos os trabalha-

dores brasileiros, também ficou 
relativamente estável nos dois 
tipos de comparação, ao somar 
o valor de R$ 184,42 bilhões no 
trimestre encerrado em maio. 
Em fevereiro deste ano, o valor 
havia sido de R$ 183,07 bilhões 
e, em maio de 2016, de R$ 
182,7 bilhões.

PeSQUiSa

Rendimento médio do trabalhador 
fica em R$ 2.109 em maio

Aqui você vai encontrar uma variedade de colchões 
com massageadores para atender a necessidade do 
seu descanso e também da sua saúde. Ligue para:

3538-444162

99127-6177

Desfrute de um sono perfeito!

Taxa de desemprego no país se mantém em 13,3%
trabalho

Esta foi a maior taxa de brasileiros fora do mercado de trabalho para um trimestre encerrado em maio desde 2012
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ONP esquisa realizada pelo 
Procon Goiânia aponta va-
riação de preço que pode 

chegar a 77,8% em produtos de 
camping e pesca, como é o caso 
do Anzol 3/0 MS com 50 unidades. 
O produto pode ser encontrado 
entre R$ 2 e R$ 9. Para realizar a 
pesquisa, o Departamento de Cál-
culo e Pesquisa do órgão visitou 
sete estabelecimentos da Capital 
entre os dias 21 e 26 deste mês.

De acordo com o levantamen-
to, a linha de pesca, outro produ-
to bastante comercializado neste 
início de férias, apresentou uma 
variação percentual de 53,1%. Os 
valores das linhas de pescas da 
marca Dourado (0,40 mm/ 100m) 
oscilam entre R$ 3,70 e R$ 7,90. 
Em se tratando das varas de pes-
cas, o modelo Evolution da Marine 
Sports teve uma diferença percen-
tual de 44%. O produto pode ser 
encontrado de R$ 77,20 a R$ 138. 
A diferença de preço das varas da 
marca Saint é ainda maior, cerca 
de R$ 63,60. O item pode ser en-
contrado de R$ 63,40 a R$ 127,00, 
ou seja, uma variação de 50,08%.

Em relação às barracas, a maior 
variação encontrada pelo órgão da 
Prefeitura de Goiânia foi de 30,70%. 
A barraca Montana ¾ da marca Eco-
-life pode ser encontrada de R$ 149 
a R$ 215. Entre os fogareiros, a dife-
rença percentual chega a 30,8%. Os 
valores do modelo Fontier da Nauti-
ka variam entre R$ 85 e R$ 123.

Segundo o gerente de Cálculo e 

Pesquisa do Procon Goiânia, Rafa-
el Gouveia, o objetivo da pesquisa 
é auxiliar o consumidor goianien-
se na escolha de produtos. “Cons-

tatamos ao realizar o levantamen-
to que há uma grande diversidade 
de preços no mercado, por isso 
a população precisa realizar um 

planejamento orçamentário an-
tes de adquirir determinado item. 
Além disso, o Procon Municipal 
orienta que o consumidor fique 

atento e pesquise em vários es-
tabelecimentos antes de comprar 
produtos relacionados à pesca e 
camping”, afirma.

O prefeito de Aparecida de Goi-
ânia, Gustavo Mendanha (PMDB), 
e o Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) Edgar Tolini, entregam na 
última sexta-feira (30), a Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
Geraldo Magela, no Setor Parque 
Flamboyant. A unidade fica pró-
ximo à divisa do município com 
Goiânia e visa atender todos os 
moradores da região.

A UPA do Parque Flamboyant é 
porte III e tem capacidade para re-
alizar de 350 a 500 atendimentos 
por dia. O investimento total foi 
de R$ 4,7 milhões, sendo R$ 2,6 
milhões do Ministério da Saúde e 
o restante uma contrapartida do 
município.

“Representantes do Ministério 
da Saúde foram convidados para 
entregar a obra também. Além 
disso, a previsão é que a UPA seja 
inaugurada habilitada e qualifica-

da pelo Ministério, ou seja, rece-
bendo um custeio mensal de 500 
mil, assim como as outras UPAs da 
cidade”, ressalta o titular da SMS, 
Edgar Tolini.

A cidade já conta com a UPA 
Buriti Sereno e UPA Brasicon. Além 
disso, os Cais Nova Era e Colina 
Azul dão suporte no atendimento 
de urgência e emergência. As UPAs 
de Aparecida possuem uma abran-
gência de 200 a 300 mil habitan-
tes, portanto, com uma população 
de aproximadamente 550 mil ha-
bitantes, o município terá cobertu-
ra de mais de 100% em relação a 
política de atenção às urgências.

Com 2,6 mil metros quadrados 
de área construída a UPA do Par-
que Flamboyant funcionará  24 
horas por dia, e tem como objetivo 
resolver grande parte das urgên-
cias e emergências que chegam 
na unidade com atendimentos de 

clínica médica e pediatria. A uni-
dade dispõe de raio-x, eletrocar-
diografia, laboratório de exames, 

sala de estabilização, banheiros 
adaptados, lavanderia, depósito de 
materiais de limpeza, sala de cura-

tivo, recepção, estacionamento e 
18 leitos de observação (12 adulto 
e seis infantil).

A variação de preço das varas de pesca chegaram a 50,08%, variando o preço de R$ 63,40 até R$ 127,00

FiscaLiZaÇÃO 

aPaRecida de GOiâNia

Procon Goiânia encontra variação de 77% 
no preço de produtos de camping e pesca

Prefeitura inaugura UPA no setor Parque Flamboyant 
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Ministro restabeleCe 
Mandato do senador 
aéCio neves
o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal 
Federal, restabeleceu o exercício do mandato do 
senador Aécio Neves (PSDB-MG) e afastou as 
outras medidas restritivas implementadas con-
tra ele (proibição de contatar outro investigado 
ou réu no processo e de ausentar-se do país). “É 
mais que hora de a Suprema Corte restabelecer o 
respeito à Constituição, preservando as garantias 
do mandato parlamentar. Sejam quais forem as 
denúncias contra o senador mineiro, não cabe ao 
STF, por seu plenário e, muito menos, por ordem 
monocrática, afastar um parlamentar do exercício 
do mandato”, afirmou o ministro.

Unidade de saúde 
inaUgUrada no FórUM 
Cível de goiânia
Foi inaugurada a unidade de Saúde localizada no 
subsolo do Fórum Cível da comarca de Goiânia. 
Com a novidade, agora são três as unidades de 
atendimento na capital. As outras duas funcio-
nam no Tribunal de justiça do Estado de Goiás e 
no Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis. 
De acordo com o diretor do Centro de Saúde do 
TjGo, Ricardo Paes Sandre, a segurança e a as-
sistência médica no ambiente de trabalho para o 
servidor, magistrado e jurisdicionado são priorida-
des do Poder judiciário do Estado de Goiás. 
 
CUrsos aCessíveis na área 
de direito
A Escola Superior da Advocacia de Goiás promove 
as Férias Solidárias durante todo o mês de julho. 
Com a iniciativa, a taxa de inscrição para os cursos 
na área de Direito será 1 kg de alimento não-pere-
cível e tudo o que for arrecadado será destinado 
a entidades filantrópicas de Goiânia. As primeiras 
atividades serão a “Formação em Processo Ele-
trônico - Projudi” (5 de julho), a “II jornada de Estu-
dos Previdenciários do Centro-oeste” (6 de julho) 
e o curso “licitações Públicas” (7 e 8 de julho). 
  
ConCUrso na ProMotoria 
de JUstiça de itUMbiara
Foi publicado no Diário oficial Eletrônico do Minis-
tério Público, o edital do concurso para o cargo de 
secretário auxiliar na Promotoria de justiça de Itum-
biara. As inscrições poderão ser feitas no portal do 
MP-Go, a partir das 11 horas da próxima terça-feira 
(4/7), e se estenderão até o dia 2 de agosto. o concur-
so oferece uma vaga para o cargo, com remuneração 
de R$ 2.926,34. o valor da inscrição é de R$ 62,02.

mvgrabelo@hotmail.com

marcos  
vinícius  
rabelo

Data  
Venia

A Agência Goiana de Transportes e 
Obras Públicas (Agetop) começou 
mais uma fase da construção do 
Aeroporto de Cargas de Anápolis, 
a 55 quilômetros de Goiânia. De 
acordo com o órgão, o empreen-
dimento deverá tornar Goiás refe-
rência no transporte multimodal 
de cargas na América Latina. 

Nessa etapa, equipes executam 
serviços de terraplanagem para 
construção do pátio do estacio-
namento e a pista de taxiamento 
das aeronaves. O asfalto da pista 
começou a ser feito em 2013, e a 
conclusão da obra está prevista 
para ainda este ano.

O Aeroporto de Cargas localiza-
-se em um ponto considerado 
estratégico, na Região Central do 
Brasil. Com extensão de três qui-

lômetros de comprimento por 60 
metros de largura, a pista de pouso 
e decolagem foi preparada para 
receber aeronaves de grande por-
te, de até 400 toneladas, como o 
Boeing 747-400-E.

O aeroporto concentrará toda 
a movimentação de cargas da 
região, viabilizará a importação e 

exportação de diversos tipos de 
produtos como farmacêuticos e 
componentes eletrônicos e agiliza-
rá a distribuição das correspondên-
cias pelos Correios.

Segundo o governo estadual, 
toda a infraestrutura representará 
economia para as empresas goia-
nas e de outros estados.

anáPolis 

Iniciada nova fase de construção 
do Aeroporto de Cargas 

ConCUrso do tribUnal de JUstiça 
do rio grande do sUl 
Foi lançado o edital de abertura do novo concurso do Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul (TjRS). 
o objetivo é formar cadastro reserva de aprovados aos cargos de analista e técnico judiciário. os 
cargos têm vencimentos que variam de R$ 3.860,28 a R$ 7.352,93. A Fundação de Apoio da univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) é a responsável por coordenar a seleção.
 
aUdiênCias no CeJUsC
Entre os dias 3 e 7 de julho, as audiências de conciliação do 1° Centro judiciário de Solução 
de Conflitos (Cejusc), que seriam realizadas no térreo do anexo da rua 19, continuarão sendo 
efetuadas na sala 168 do Tribunal de justiça do Estado de Goiás (TjGo).

Rua Padre Conrado nº 60 - Qd. 150 - Lt 11
Cidade Jardim - CEP: 74.4130-150
Goiânia - Goiás 62 3558-4264 / 3093-3584 / 9 8566-4656
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 A Orquestra Filarmônica de Goiás fará 
turnê nacional para lançar CD com obras de 
César Guerra-Peixe. Em Goiânia o 
lançamento será hoje no Palácio das 
Esmeraldas.

 O chef Rodrigo de Melo vai lançar a 2ª 
edição do Festival Marcellaio, nesta 
quinta-feira, 6, no Steak In, no Setor 

Marista. O festival acontece em setembro, 
na Chácara Fernando Barra.

 O cantor Durval lelys é a atração do 
Bloco Me Abraça, no CarnaGyn, que 
acontece dia 23 de setembro, nas 
proximidades do paço Municipal.

 O compositor Euler Amorim foi 
homenageado no Recitais Vilaboenses, na 
sexta-feira (30), no Palácio Conde dos Arcos, 
na cidade de Goiás.

 A comédia Um Tio Quase Perfeito com 
Marcus Majella está em cartaz nos cinemas 
da cidade.

EXPosiÇÃo
O ceramista e pintor Américo Poteiro 
tem estilo próprio, mas é impossível 
negar a influência do pai já falecido, 

Antônio Poteiro. Nas obras assinadas 
por Américo para a mostra Tradição 

Reinventada, que acontece de 1º a 31 
de julho, no Flamboyant Shopping 
Center, é possível comprovar isso.

EXPosiÇÃo 2
Além de dar continuidade ao 

legado do pai, Américo Poteiro vem 
celebrando com maestria a arte de 

esculpir peças em cerâmica cheias de 
personalidade e também em pinturas 

com traços genuinamente rurais e 
ecológicos. No Garden Flamboyant 

estarão expostas oito esculturas, com 
foco na natureza e na mitologia.

 

PalEsTRa
A primeira palestra da programação 

de julho do Sindicato do Comércio 
Atacadista no Estado de Goiás 

(Sinat-GO) será promovida amanhã, 
às 19 horas, com o tema “Os 5 Passos 

para Vender Mais e Melhor”. Os 
interessados devem se inscrever pelo 

site www.sinat.com.br e doar dois 
litros de leite, que serão entregues 

ao Centro de Valorização da Mulher 
(CEVAM).

 

aPlicaTiVo
As redes Extra e Pão de Açúcar acabam 

de lançar o Meu Desconto. A partir do 
histórico de compras de cada cliente 
do programa de fidelidade das redes 

(o Clube Extra e o Pão de Açúcar Mais), 
os aplicativos das marcas oferecem 

ofertas totalmente personalizadas e 
exclusivas para cada cliente de acordo 
com os produtos mais comprados em 

cada rede. 
 

aPlicaTiVo 2
Se o usuário ainda não tem histórico, 

não tem problema: o aplicativo irá 
alocar produtos com alta relevância, 

baseadas no histórico de pessoas 
com o mesmo comportamento 

de compra. É a tecnologia aliada a 
economia.

 

TRaVEsTi
O documentário “luana Muniz - Filha 

da lua”, de Rian Córdova e leonardo 
Menezes que narra a história da famosa 

travesti, que criou polêmica ao usar o 
bordão “Travesti não é bagunça” na TV, 
estreia no Rio Festival G&S no Cinema, 

dia 6 de julho, às 20h, no Cine Odeon, 
na Cinelândia (RJ).

3x4

fausi 
Humberto

colunaretratos2017@gmail.comretratos
01 – Celular. A gerente de marketing da 
Motorola, Débora Blanco (à esq.), veio 
apresentar com exclusividade em Goiânia as 
novidades em smartphones da marca. Foi 
recebida pelo gerente de produto do Fujioka, 
Rodrigo Scafuto e pela gerente de marketing 
Roberta Tibery, no restaurante Moony.  
02 – John Willian, Fran Tavares e Marcilio 
Velasco foram conferir o novo aparelho da 
Motorola. 03 – Óculos. A digital influencer 
Priscila Nascimento (à esq.) conferiu a coleção 
de óculos da colega Pricylla Pedrosa para a 
Ótica Fujioka. 04 – Moda. A coordenadora do 
curso de Design de Moda da Faculdade Estácio, 
Fernanda Fleury, e os professores Edinaldo 
Araújo e Suely Calafiori, supervisores do 3º 
Estácio Fashion Design, comemoram o sucesso 
do evento promovido no Shopping Cerrado.
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Agência EFE                                                            

O fenômeno da mudança cli-
mática poderia aumentar 
em 25% a área livre de gelo 

na Antártida até o fim deste século, 
o que provocaria efeitos drásticos 
na biodiversidade do continente. 
A área sem gelo representa atual-
mente 1% da superfície do Conti-
nente Polar - cuja extensão total é 
de aproximadamente 14 milhões 
de quilômetros quadrados -, local 
onde se concentra quase toda a 
sua fauna e flora.

Uma pesquisa da Divisão Antár-
tica Australiana (AAD), a primeira a 
investigar o impacto da mudança 
climática nas áreas sem gelo da 
Antártida, prevê que esses terrenos 
aumentarão até se unir. O trabalho 

foi publicado pela revista Nature.
O pesquisador da AAD Aleks 

Terauds disse que as previsões 
indicam que o desaparecimento 
do gelo em 2100 fará com que 
surjam aproximadamente 17.267 
quilômetros quadrados de terre-
no, o que representa aumento de 
quase 25%.

“Isso oferecerá novas áreas de 
expansão para espécies nativas, 
mas também poderá atrair espécies 
invasoras e, em longo prazo, levar à 
extinção das espécies nativas me-
nos competitivas”, disse Terauds em 
comunicado da AAD.

Segundo o especialista, o de-
gelo afetaria principalmente a 
Península Antártica e a Costa 
Leste do continente.

Para a especialista Jasmine Lee, 

diferentemente de estudos anterio-
res, que se concentraram na redução 
da capa de gelo e em seu impacto 
no aumento do nível do mar, esse 
novo trabalho analisa os efeitos na 
biodiversidade do continente.

Lee lembrou que as atuais 
áreas sem gelo variam de 1 qui-
lômetro quadrado até milhares 
e são importantes berçários para 
focas e pássaros marinhos, além 
de acolher invertebrados, fungos e 

líquens endêmicos.
A pesquisa foi apresentada ao 

Comitê para a Proteção Ambiental 
durante a reunião consultiva do 
Tratado Antártico, realizada em 
maio na China.

Previsões indicam que o desaparecimento do gelo em 2100 fará com que surjam aproximadamente 17.267 quilômetros 
quadrados de terreno, Previsões indicam que o desaparecimento do gelo em 2100 fará com que surjam aproximada-
mente 17.267 quilômetros quadrados de terreno na Antártida. 
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O fenômeno da mudança climática poderia 
aumentar o degelo em 25% até 2100

AntÁRtiDA 

Previsões indicam que o desaparecimento 
do gelo fará com que surjam 
aproximadamente 17.267 quilômetros 
quadrados de terreno



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 classificados
Para anunciar ligue (62)  3207-5614segunda-FeIRa, 3 de julho de 2017 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publIcIdade
legalveículos

CRÉDITO
PARA CARROS E IMÓVEIS

RUA 20 N° 1115 CENTRO - GOIÂNIA

Compra, construção, reforma e quitação 
de imóveis, trabalhamos com consórcio.

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 15.000,00  R$ 230,63
R$ 50.000,00  R$ 356,78
R$ 95.000,00  R$ 670,28
R$ 120.000,00  R$ 846,67
R$ 200.000,00  R$ 1.260.00
R$ 500.000,00  R$ 2.437,70
R$ 700.000,00  R$ 3.412,77

Capital de Giro? Nós temos a solução!
Créditos c/ garantia imobiliária. Valores a 
partir de R$ 1000.000,00 até 5 Milhões. Para
capital de giro, compra de imóveis.
Temos planos c/ parcelas fixas com taxas a 
partir de 1,56 ao ano.

3092-8373
99107-3190

(62) 3538-4441  /  9 9127-6177

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

Para anunciar ligue 
(62)  3207-5614

Acesse nosso site:
www.diariocentral.com.br
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AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
 

O Município de Davinópolis - GO, através da Comissão Permanente de Licitações do 
Município, torna do conhecimento público o CANCELAMENTO da licitação na modali-
dade TOMADA DE PREÇOS, sob o Nº 001/2017, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE VELÓRIO COM ÁREA TOTAL 
DE 146,66M² NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS-GOIÁS, conforme Edital e seus ane-
xos, que seria realizado no dia 17 de julho de 2017, às 09 horas, na sede administrativa 
do Município, Rua Dorcília Cândida de Jesus, 02, Centro, Davinópolis-GO.

 
Davinópolis, aos 29 dias do mês de junho de 2017.

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Clênia Pereira da Silva
Presidente da CPL

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017
 

O Município de Davinópolis - GO, através da Comissão Permanente de Licitações do 
Município, torna do conhecimento público o CANCELAMENTO da licitação na modali-
dade TOMADA DE PREÇOS, sob o Nº 002/2017, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 GALPÃO DE 284,97m² NO MUNICÍPIO 
DE DAVINÓPOLIS-GOIÁS, conforme Edital e seus anexos, que seria realizado no dia 
17 de julho de 2017, às 13 horas, na sede administrativa do Município, Rua Dorcília 
Cândida de Jesus, 02, Centro, Davinópolis-GO.
 

Davinópolis, aos 29 dias do mês de junho de 2017.
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Clênia Pereira da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
 

O Município de Davinópolis - GO, através da Comissão Permanente de Licitações do 
Município, torna do conhecimento público que a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, sob o Nº 006/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a 
LOCAÇÃO DE CAMINHONETE, conforme Edital e seus anexos, será realizado no dia 17 
de julho de 2017, às 09 horas, na sede administrativa, Rua Dorcília Cândida de Jesus, 
02, Centro, Davinópolis-GO. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados, na sede administrativa do município, no endereço supra citado, nos dias 
de expediente e no horário das 07:00 às 11:00hs e das 12:00 às 16:00hs, fone: (64) 
3697-1150, ou ainda no Site Oficial do Município www.davinopolis.go.gov.br.

 
Davinópolis, aos 30 dias do mês de junho de 2017.

  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Clênia Pereira da Silva
Presidente da CPL

c a R R o s

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

lassIc PRATA 2010 C/ AR 
ACEITO TROCAS E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

sIstema de consóRcIo 
-  ÔnIx 2015   - Entrada + 
Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. 
WhatsApp : (062) 99128-6147

uno WaY 1.0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

s10 ltZ FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

stRada cs 1.4 PRATA 
2010 COMPLETA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GA-
RANTIA DE FÁBRICA ÚNICO 
DONO 2.0 FLEX WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

gol g6 4 PORTAS BRANCO 
2014 C/ AR+DH ÚNICO DONO 
ACEITO TROCAS E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

HYundaI HR BRANCO 

2011 COM CARROCERIA 

DE MADEIRA ACEITO 

TROCA E FINANCIO WHAT-

SAPP:(62)9-8438-7649

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

TJGO - ESTADO OE GOIÁS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VIANÓPOLIS          
ESQUVANIA DO CRIME E FAZENDAS PÚBLICAS EDITAL DE LEILÃO 1          
ºLeilão: 08/06/2015. a partir das 13h30 - Edifício do Fórum e pela internet:             
www.leiloesjudiciais.com.br 2º Leilão: 26/06/2015. a partir das 13h30 – Edifício          
do Fórum e pela internet t:www.leiloesjudiciais.com.br A Doutora Marli de Fátima           
Naves, MMº Juíza de Direito desta Comarca de Vianópolis - GO, na forma da Lei,               
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento             
tiverem, que, no dia 08/06/2015, a partir das 13h30 no Edifício do Fórum desta              
comarca, situado à Rua Gonçalves, esquina com Rua José Issy nº 148, Vila             
Mutirão, bem como pela internet no site www.leiloesjudiciais.com.br (fone:         
800-707-9272), os leiloeiros oficiais Sr. Álvaro Sérgio Fuzo, JUCEG nº 035 e            
Maria Aparecida de Freilas Furo, devidamente credenciado junto a Corregedoria          
Geral de Justiça, levarão a público o pregão de venda e arrematação, a quem              
mais der e maior lanço oferecer, igual ou superior ao da avaliação total de R$               
36.776,8O (trinta e seis mil, setecentos e setenta e seis mil reais e oitenta              
centavos), para venda em hasta pública, de diversos bens móveis, penhorados           
nos autos nº 467/2014 (200905216681), Ação de Execução, tendo como          
exequente BANCO DO BRASIL S.A., pessoa juridica, inscrita no CNPJ nº           
00.000.000/0001-91, com sede em Brasília/DF, em desfavor de AGRAR         
PLANEJAMENTO AGRÁRIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no          
CNPJ nº 03.485.569/0001-82, com sede na Rodovia G0- 010, Km 04, município            
de Vianópolis GO, de ELTON FÉLIX CAIXETA, brasileiro, pecuarista, portador          
da CI nº 7736327 SSP/MG, inscrito no CPF n• 087.699.661-68, de CAMILA            
PEREIRA CAJXETA, brasileira, administradora, portadora da CI nº 4355735         
DGPC/G(), inscrita no CPF nº 875.025.851-68 e de MARIA AUGUSTA DE ASSIS            
PEREIRA CAIXETA, brasileira, agente administrativa, portadora da CI nº 441459          
2º Via DGPC/GO, inscrita no CPF n• 134.848261-34, todos residentes e           
domiciliados na Rua 06, n• 45, edificio Ramon Firvela, Apto. 102, Setor Oeste,             
Goiânia-GO, em trâmite nesta Escrivania, a saber: "l) 03 computadores CPU SB            
5010 CEL 2.0, 256 MB., HD 80, com monitor 50 LCD 15", marca Bematec,              
sistema operacional Windows XP, com periférios, cor preta, em regular estado           
de conservação, cada um por trezentos e cinqüenta reais, total de R$ 1.050,00;             
2) 01 balcão frigorifico expositor para frios, marca gelopar, medindo 2,58 m, em             
bom estado de conservação, por R$ 2.000,00; 3) 01 máquina seladora para papel             
filme, de mesa frontal, em regular esta, no valor de R$ 120,00; 4) 01 cortador de                
frios GLP-250, marca eral, em bom estado de conservação, ao valor de            
R$400,00; 5) 100 unidades de pratos rasos de porcelana, marca Régio Pozz,            
cada um no valor de dois reais e cinqüenta centavos, total de R$ 250,00 6) 01                
extrator de suco bivolt, marca Poli, em regular estado de conservação, por R$             
95,00 7) 01 liquidificador industrial, marca Poli, capacidade de 02 litros, biwolt, em             
regular estado, por RS 190,00; 8) 01 liquidificador industrial, marca Poli,           
capacidade de 04 litros, biwolt, em regular estado por R$ 220,00; 9) 25 mesas de               
plástico, marca Tramontina, modelo Riviera, em bom estado, por vinte e oito reais             
cada uma, total de RS 700,00; 10) 100 cadeiras de plástico, modelo Torres,             
marca Tramontina, em bom estado, por doze reais cada uma, total de R$             
1.200,00; 1l) 02 banquetas com 75 cm. (setenta e cinco centimetros) de altura,             
em acrilico cor preta ônix., cada uma por quarenta reais, total de R$ 80,00; 12) 02                
fogões modelo 4.0, maxi MM4D, HBC.industriais, em bom estado, cada um por            
trezentos reais, total de R$600,00 13) 01 canivete abridor, modelo Utily, marca            
Tramontina, por R$ 5,00; 14) 04 açucareiros Brinox com colher, em regular            
estado, cada um por quinze reais, total de R$ 60,00; 15) 01 amassador de              
batatas, manual, em inox,em bom estado de conservação. por 35,00; 16) 05            
escarolas Hotel, nº30, com capacidade de 9,8 litros, em aluminio, em regular            
estado, cada uma por trinta reais, total de R$ 150,00; 17) Uma sanduicheira, a              
gás, marca Tedesco SC-70, em regular estado, por R$ 70,00; 18) 10 saleiros,             
115g: (cento e quinze gramas), de vidro e inox, em regular estado, cada um por               
Quatro reais, total de R$ 40,00; 19) 100 facas para sobremesa, modelo laguna,             
em inox, marca Tramontina, regular estado, cada uma, por um real e oitenta             
centavos, total de R$ 180,00; 20) 100 Colheres para sobremesa, modelo laguna,            
em inox, marca Tramontina,em regular estado, cada uma por um real e cinqüenta             
centavos,total de R$ 150,00; 21) 01 amassadeira de massas, espiral, industrial,02           
(duas) velocidades, G Paniz AE- 25, em regular estado por R$ 1.400,00; 22) 01              
maquina para armazenar e servir café, e/ 02 depósitos de 5 litros, GXCS 5x5,              
elétrica, cor prata,coffe service, em regular estado, por R$ 350,00; 23) 01 cilindro             
para massas 300 super, elétrico, com motor ½ HP, em regular estado por R$              
300.00; 24) Um forno a gás industrial, medindo 90x90 cm modelo FPA-900,            
marca Tedesco em regular estado RS 280,00; 25) Uma fritadeira elétrica,           
5.OOOW, água e óleo, modelo FAO-30, marca Tedesco, em regular estado,por           
R$ 350,00; 26) 02 mesas panificadoras, Braesi M-180, em inox, em bom estado             
de conservação, por duzentos e cinquenta reais cada uma, total de R$ 500,00;             
27) 01 (uma) lavadora alta pressão, marca Karcher HD-585, monofásíca ,           
profissional, em bom estado no valor de R$400,00; 28) 01(uma) máquina de            
picar e moer carne, caf x-10, inox ½ cv-180kg, elétrica em bom estado, por R$               
400,00; 29) 01 purificador de água,marca Everest, modelo Star Soft Br,220v,           
elétrico,em bom estado, por R$ 280,00; 30) Um forno micro-ondas, marca           
Electrolux, ME28S, capacidade para 28 lts (vinte oito litros),cm regular estado,           
por R$ 180,00: 31) 02 caldeirões Hotel, nº32 e 22, 0.5 litros de capacidade,              
245-5, alumínio, em regular estado, por quarenta reais cada, total ele R$ 80,00;             
32) 03 canecas de alumínio, marca Hotel, nº22, com capacidade para 8,3 litros             
ABC 176-2, em regular estado por quinze reais cada uma,total de R$ 45,00; 33)              
30 colheres de mesa, em inox, marca Tramontina, modelo laguna. 63906/010, cm            
regular estado,cada uma por um real e setenta centavos. total de R$51,00; 34)             
10 colheres modelo concha, Terrina 2080/303, em inox, em regular estado, por            
cinco reais cada uma, total de R$ 50,00; 35)02 cortadores de pizza , marca utilar,               
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BEM-ESTAR

Conheça os principais ritmos que têm 
atraído o gosto das pessoas que buscam 
uma vida mais saudável

Dança para
a vida
C onquistar um corpo definido e seguir 

uma rotina de vida saudável não é 
uma tarefa fácil. É preciso ter foco, 

muita força de vontade e fazer atividade 
física pelo menos três vezes na semana. 
Porém, não é todo mundo que gosta de 
pegar pesado e fazer musculação. No en-
tanto, existem diversas alternativas para 
alcançar os objetivos fazendo atividades 

como pilates, natação, luta, yoga e dança. 
A dança, por exemplo, tem chamado a 

atenção das pessoas que buscam tonificar 
e modelar o corpo. “São muitos os ritmos 
que podem ajudar a manter o corpo sau-
dável, além de reduzir o estresse e a an-
siedade”, afirma a bailarina Helô Gouvêa. 
Veja abaixo alguns ritmos que estão fa-
zendo sucesso nas academias: 

Walk Dance
Essa modalidade é uma junção de caminhada a outros 
movimentos da dança, buscando unir os benefícios de 
ambas atividades. Mais dinâmica do que uma cami-
nhada normal, a aula é uma boa opção de ativida-
de aeróbica. As coreografias fazem mexer braços, 
ombros, cintura e as pernas. O compasso 
segue a batida da música.

Calorias/aula: 500 calorias

AeroJazz
É a combinação dos movimentos básicos do Jazz 

em uma sequência coreografada durante a aula, man-
tendo a frequência cardíaca alta, gerando uma queima 

calórica intensa.
Calorias/aula: até 1500 calorias

Aerozouk
As coreografias sob o ritmo da música cantada em créole – 

língua que mistura francês com dialetos africanos – lembram 
a lambada, apesar de ser mais lenta. Assim como o merengue, 
o passo básico é um caminhar, para frente e para trás, transfe-
rindo o peso corporal de um pé ao outro com movimentos de 
inclinação e circundução da cabeça.

Calorias/aula: até 1500 calorias

Street Dance
O estilo engloba diversas modalidades de dança. Em cada aula, 
o professor ensina a essência dos diferentes estilos, como bre-
aking, locking, popping, freestyle entre outros.

Calorias/aula: de 700 a 1000 calorias

Zumba
Os benefícios da Zumba são inúmeros: fortalecimento de ossos e 
músculos, uma boa saúde e o gasto de aproximadamente 1000 calo-
rias por hora, dependendo da intensidade da aula. Além do emagreci-
mento, a dança ajuda no aumento dos níveis do metabolismo basal, 
que é a quantidade calórica que o corpo necessita por dia.

Calorias/aula: Até 1200 calorias

Fotos: Divulgação
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RETORNO

INterNACIoNAL

Dagoberto assina com 
time dos Estados Unidos 
e retorna ao futebol

Filho de Zidane  
deixa Real Madrid 

após 13 anos

O atacante foi anunciado pela equipe como o 
jogador cinco vezes campeão brasileiro

Enzo, filho de Zinedine Zidane, acer-
tou sua ida para o Alavés, equipe da 
primeira divisão espanhola. Assim, 
após muito tempo, ele deixa o Real 
Madrid, clube no qual seu pai foi ído-
lo como jogador e é o atual treinador.

Com 22 anos, o francês acertou 
por três anos com a nova equipe, que 
terminou o último Campeonato Es-
panhol na nona colocação, além de 
ter atingido a decisão da Copa do Rei, 
perdendo para o Barcelona na final.

Enzo Zidane chegou às catego-
rias de base do Real aos 9 anos, 
na época em que o pai ainda de-
fendia a camisa merengue. Ele 
sempre foi tratado como uma das 

boas promessas do clube, mas 
devido ao forte investimento em 
reforços consagrados, não teve 
muitas oportunidades.

Na última temporada, participou 
de 32 jogos pelo Real Madrid Castilla, 
espécie de time B que disputa a se-
gunda divisão espanhola. Enzo mar-
cou cinco gols e deu cinco assistên-
cias ao longo da competição.

Além do bom desempenho nas 
categorias de base do Real, Enzo tam-
bém passou pela Seleção Sub-19 da 
França. Ele também tem passaporte 
espanhol, podendo atuar por qual-
quer um dos dois países. No Sub-15, 
ele defendeu a Fúria.

N a última semana o 
atacante brasileiro Da-
goberto voltou ao fu-

tebol. O jogador foi anunciado 
como reforço do San Francisco 
Deltas, equipe da Liga de Fu-
tebol Norte-Americana, uma 
espécie de segunda divisão no 
futebol dos Estados Unidos.

Dagoberto teve passagens 
por grandes clubes no Brasil. 
Foi revelado pelo Atlético (PR) 
e atuou no São Paulo, Cruzei-
ro, Internacional e Vitória. Mas, 
desde que defendeu a equipe 
baiana, em 2016, o jogador es-
tava fora do futebol.

Aos 34 anos, o jogador 
comentou sua chegada ao 

Deltas. “Estou muito feliz de 
iniciar mais um desafio em 
minha carreira. Sou muito 
grato ao clube, que me deu 
confiança e tenho certeza de 
que teremos sucesso juntos”, 
afirmou Dagoberto.

Dagoberto foi anunciado 
pelo San Francisco como jo-
gador cinco vezes campeão 
brasileiro. Ele conquistou 
o título pelo São Paulo em 
2007 e 2008, pelo Cruzeiro 
em 2013 e 2014, e pelo Atlé-
tico (PR), ainda como pro-
messa, em 2001.

O atacante também foi 
muito elogiado pelo técnico 
Marc dos Santos. “Dagoberto 

nos trará muita experiência. É 
um cara que venceu em todos 
os clubes pelos quais passou”, 
analisou o comandante, que já 
trabalhou no Brasil, passando 
pelas categorias de base do 
Palmeiras, do Primeira Camisa 
e do Desportivo Brasil.

Dagoberto será o quarto 
brasileiro do elenco, que con-
ta também com Pablo Dyego, 
emprestado pelo Fluminen-
se, Jackson, revelado no São 
Paulo, e Reiner, que passou 
por Criciúma e Guarani, entre 
outros clubes do país. Além 
disso, ele é o sétimo estran-
geiro do grupo, número má-
ximo permitido.
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F altando menos de um ano para a disputa da 
Copa do Mundo na Rússia, apenas quatro das 12 
arenas para a disputa do mundial foram entre-

gues. Essa será a primeira vez que a competição será 
realizada no Leste Europeu.

Ao todo, os russos investiram mais de US$11 bi-
lhões, o equivalente a R$36,5 bilhões nas construções 
dos novos estádios. Confira a situação das arenas para 
a Copa do Mundo Rússia 2018.

CopA Do MUNDo

Rússia 2018 Conheça os estádios que vão 
sediar a maior competição 
esportiva do mundo

Luzhniki Arena - Localizada em Moscou, e com capacidade para 84.745 lugares (porém, só 81 mil serão utilizados na Copa), a Luzhniki Arena, palco da abertura, semifinal e final do Mundial, está pronta e custou 
R$ 1,9 bilhão.

Spartak Stadium - Também já está pronto. O Spartak Stadium, em 
Moscou, tem capacidade para 45.360 pessoas e custou US$ 325 
milhões. Durante a competição irá receber cinco jogos das Seleções.

Zenit Arena - Custando mais de 670 milhões de euros (R$ 2,5 
bilhões), a Zenit Arena, em São Petersuburgo, também está pronta, 
mas demorou 10 anos para ser construída. Sua capacidade é para 
68 mil pessoas e vai receber sete jogos.

Kazan Arena - Com sede em Kazan, a Kazan Arena é mais uma das 
que já estão prontas. A capacidade é para 45.379 lugares. Ela custou 
cerca de US$ 324 milhões e vai receber seis jogos do torneio.

Rostov Arena - Com previsão de entrega para este ano, a Rostov 
Arena tem capacidade para 45.145 pessoas e custou aproxima-
damente 337 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhões). Vai receber cinco 
jogos e está localizada em Rostov-On-Don.

Estádio Olímpico Fisht - Localizado em Sochi, o Estádio Olímpico 
Fisht está pronto, mas apresenta problemas nos lugares tem-
porários atrás do gol. Ele tem lugar para 47.659 pessoas e custou 
778,7 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões) para receber seis jogos.

Estádio Kaliningrado - Em Kaliningrado, o estádio que carrega o 
nome local será entregue somente em 2018 e deve ter capacidade 
para 35.212 pessoas. Ele custou cerca de US$ 310 milhões e vai 
receber quatro jogos.

Estádio Nizhny Novgorod - Com previsão de entrega para 
dezembro, o estádio Nizhny Novgorod tem capacidade para 45.331 
pessoas. O custo foi de US$ 310 milhões para receber seis jogos do 
torneio em Nizhny Novgorod.

Arena Volgogrado - A Arena Volgogrado tinha previsão de entrega 
para novembro, mas houve um incêndio grande no local e pode 
atrasar a previsão. Tem capacidade para 45.568 pessoas, vai rece-
ber quatro partidas e custou US$ 290 milhões.

Estádio Central - O Estádio Central suporta 35.696 pessoas, deve 
ser entregue esse ano e custou US$ 220 milhões. Ele vai receber 
quatro jogos em Ecaterimburgo.

Arena Cosmos  - A Arena Cosmos vai ser entregue só em 2018, tem capa-
cidade para mais ou menos 44.807 pessoas e custou cerca de 320 milhões 
de dólares (por volta de R$ 1 bilhão). Vai receber seis jogos em Samara.

Estádio de Yubileyniy - Com capacidade para 44.442 torcedores, o Estádio 
de Yubileyniy vai ser entregue somente em 2018, custou cerca de 300 mil-
hões de dólares (R$ 980 milhões) e vai receber quatro partidas em Saransk.


