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China consegue erradicar a malária após
70 anos de luta contra a doença, diz OMS
A China conseguiu erradicar a malária, depois de 70 anos de combate à doença, transmitida por mosquitos e que mata centenas de milhares
de pessoas. O país, que tinha 30 milhões de casos anuais na década de 40, não registrou um único caso local nos últimos quatro anos. p7

Governo Bolsonaro pediu propina de 1
dólar por dose de vacina, diz vendedor
O representante de uma vendedora de vacinas disse, em entrevista à Folha,
que governo de Jair Bolsonaro (sem partido) pediu propina de US$ 1 por
dose de imunizante para assinar contrato com o Ministério da Saúde. p4
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56% dos consumidores de Goiânia estão comprando menos
do que em 2020 p2
/diariodoestado

Governo de Goiás inaugura
Policlínica para atender 28
municípios do sudoeste p3
O governo de Goiás inaugurou a Policlínica da região Sudoeste, nesta
quarta (30), em Quirinópolis. Terceira do modelo no Estado, a estrutura atenderá 28 municípios próximos e terá capacidade para 7,7 mil
consultas ao mês. “Em torno de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.
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56% dos consumidores de Goiânia estão
comprando menos do que em 2020
Reprodução

P

esquisa realizada pela
Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio) mostrou que 56,2%
dos consumidores de Goiânia estão comprando menos
neste ano, em comparação
com 2020. Em se tratando
apenas de famílias com renda de até 10 salários mínimos, esse número chega a
60,9% – índice puxado pelos efeitos da pandemia do
novo coronavírus.
O levantamento de Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) é referente a

junho deste ano e aponta
que apenas 6,2% dos entrevistados estão comprando
mais em 2021 em relação
a 2020. Nas famílias com
renda de mais de 10 salários mínimos mensais, esse
percentual é de 20,6%.
A queda no consumo
pode estar ligada diretamente, também, à insegurança da população da capital em seus empregos. De
acordo com a pesquisa da
Fecomércio, 38,9% das famílias com renda de até 10
salários mínimos mensais

se sentem “menos seguros”
em seus empregos neste
ano em comparação com o
ano passado. Os que se sentem “mais seguros” nessa
faixa de renda correspondem a apenas 11,7%.
Junto com o consumo,
endividamento também caiu
Ao mesmo tempo em que
os goianienses estão comprando menos, eles também
estão menos endividados.
A pesquisa da Fecomércio
mostrou que, em um ano –
de junho de 2020 a junho de
2021 -, o número de famílias

com dívidas em Goiânia caiu
20%, número acima da média das outras capitais que,
ao contrário de Goiânia,
apresentaram leve aumento
no endividamento.
O consultor de economia e
investimentos da Fecomércio,
Bruno Ribeiro, explicou que
um dos fatores que levaram
Goiânia a se sobressair economicamente em relação às
outras capitais é, justamente, seus pontos fortes como
agricultura e pecuária, que
mesmo com a pandemia, não
sofreram grandes impactos.

“Se tivéssemos uma demanda mais industrial, talvez não tivéssemos esse tipo
de crescimento”, comentou.
Segundo Ribeiro, a economia “se move por tendências” e um fator como o
constatado em Goiânia, da
redução do endividamento, é “crucial para a retomada [econômica]”. “Menos endividamento é mais
recurso que sobra. Esse
recurso é que movimenta
o comércio, e o comércio é
que vai gerar mais emprego”, pontua o consultor.

Prefeitura entrega cobertores à população em situação de rua
A Prefeitura de Goiânia
realizou uma força-tarefa
nesta terça-feira (29/6)
para entregar cobertores
à população em situação
de rua. A ação foi liderada
pela primeira-dama Thelma Cruz e pelo titular da
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social
(Sedhs), Zé Antônio, que
acompanharam a equipe
do Serviço Especializado
em Abordagem Social.
Segundo o secretário
Zé Antônio, o trabalho da
equipe de Abordagem Social tem sido intensificado
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em virtude da forte queda
de temperatura na capital.
Além disso, a Sedhs realiza
todos os dias entregas de
kit alimentação (marmitas)
e lanches. Já a equipe do
Centro POP é responsável
pelo acolhimento da população de rua, além dos
demais serviços sociais voltados à saída das ruas.
“Nosso
acolhimento
está em funcionamento,
além do Hotel Solidário
que foi implementado por
conta da pandemia e segue ativo oferecendo mais
vagas para essas pessoas

que estão nas ruas por
diversos motivos e que
precisam do apoio do setor público para buscarem
saída dessa condição de
extrema vulnerabilidade”,
disse o secretário.
Na oportunidade a primeira-dama anunciou que
viabilizará uma nova campanha para recolher agasalhos
e continuar com as doações. “Estamos nas ruas levando os cobertores e muitos nos pedem agasalhos,
por isso, vamos unir forças
para ajudar o próximo”,
destacou Thelma Cruz.
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Refis deve
ajudar ambulantes,
feirantes
e donos de
pit dogs
O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) teve o
início anunciado pela Prefeitura de Goiânia para o
este mês de julho. Com o
benefício, feirantes, ambulantes, proprietários de pit
dogs, bancas de revista e
similares poderão ter desconto nas dívidas de taxa
de licença de 50%. Multas
e juros podem ter desconto de até 99% no pagamento à vista. O prazo para a
negociação vai até agosto.
“O benefício chega aos
feirantes em um ótimo
momento, já que a categoria tem sofrido muito
com a pandemia. Com a
remissão de 50% do valor
da dívida principal, os feirantes poderão se restabelecer. A retomada econômica irá acontecer em
nosso município e o Refis
será um aliado importante nesse processo,” disse
o titular da Sedec, Paulo
Henrique Rodrigues Silva.
As negociações podem ser realizadas à vista
pela internet, e em parcelas em atendimento
presencial, que deve ser
previamente
agendado. Será possível, pela
primeira vez na capital,
dividir o valor dos débitos em até 60 vezes sem
juros de impostos Predial e Territorial Urbano
(IPTU/ITU), Sobre Serviços
(ISS) e Sobre Transmissão
de Imóveis (ISTI). Também entram na categoria
créditos não tributários,
como contratos, aluguéis,
indenizações e restituições; multas formais e
administrativas, como as
aplicadas pelo Procon e
pela Agência Municipal do
Meio Ambiente (Amma).
“Não tenho dúvidas de
que teremos uma grande
adesão porque este é um
Refis diferente dos demais,
ele é mais vantajoso do
que todos os outros. Estamos dando as melhores
oportunidades para que
as pessoas e as empresas
possam reajustar a vida
econômica”, comentou o
prefeito Rogério Cruz.
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Governo de Goiás inaugura Policlínica
para atender 28 municípios do sudoeste
O
governo de Goiás
inaugurou a Policlínica da região Sudoeste, nesta quarta (30),
em Quirinópolis. Terceira
do modelo no Estado, a
estrutura atenderá 28 municípios próximos e terá capacidade para 7,7 mil consultas ao mês. “Em torno
de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas”, pontuou
o secretário de Estado da
Saúde, Ismael Alexandrino.
Segundo informações oficiais, a unidade terá 21 especialidades médicas. Inicialmente, ela funcionará com
médicos nas áreas de anestesiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia,
gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia (pré-natal de
alto risco), hematologia, nefrologia, ginecologia, mastologia, neurologia, pediatria,
oftalmologia,
ortopedia/
traumatologia, otorrinolaringologia, medicina de família,
pneumologia, reumatologia,
urologia e proctologia.

Reprodução

Haverá, ainda, a capacidade para realização de
pequenos procedimentos
cirúrgicos e oftalmológicos,
bem como 1,4 mil exames de

imagem ao mês e check-up
de alta complexidade com
procedimentos de colposcopia, endoscopia digestiva,
ultrassonografia, eletroence-

falograma, eletroneuromiografia, espirometria, doppler
vascular, teste ergométrico,
biópsias gerais, patologia
clínica, eletrocardiografia,

holter, urodinâmica, radiologia simples, nasofibroscopia,
ecocardiografia, mapa, emissões otoacústicas, além de
tonometria, teste ortóptico,

campimetria, mapeamento
de retina, biometria ultrassônica, teste do olhinho e
fundo de olho.
Segundo o governo, a policlínica conta, ainda, com
Centro Especializado em
Odontologia (CEO) e serviço
de hemodiálise a pacientes renais crônicos. Pacientes com
dificuldade de acesso terão
transporte garantido à unidade. Da mesma forma, estará
vinculado a clínica a carreta
de prevenção ao câncer de
mama e de colo uterino, que
percorrerá a região para ações
de atenção à saúde da mulher.
Os custos do hospital foram de R$ 13,28 milhões do
Tesouro Estadual, sendo R$
3.430.980,91 na compra de
equipamentos. “Seguimos
na missão de levar saúde
para todo canto de Goiás”,
disse o governador Ronaldo
Caiado (DEM) pelas redes
sociais. O Estado investiu,
ainda, R$ 9.854.098,49 nas
obras da unidade, que tem 4
mil metros quadrados.

Fundo de Financimento aprova R$ 89 milhões para projetos rurais em Goiás
Foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do
Estado (CDE/FCO) da Câmara
Deliberativa do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO) o valor
de 89,07 milhões em recursos
para financiamentos na modalidade rural em Goiás.
O montante deve contemplar 87 cartas-propostas
de 45 municípios das diferentes regiões do Estado. As
propostas devem contribuir
para a geração de, pelo menos, 147 empregos diretos.

Do total de recursos,
46,3% são destinados a pequenos produtores (R$ 41,2
milhões), 45,9% para pequenos-médios produtores (R$
40,9 milhões) e 7,8% para
médio produtores (R$ 6,9
milhões). Os recursos devem
financiar a compra de máquinas e implementos, matrizes,
benfeitorias, irrigação, eletrificação, pastagens, fotovoltaico e biogás, em atividades
da produção de soja e milho,
bovinocultura e suinocultura.
A Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) realiza análise técnica de cartas-consulta
de valor igual ou superior a
R$ 500 mil para financiamentos rurais com recursos do
FCO, que são direcionadas à
apreciação do Conselho de
Desenvolvimento do Estado
de Goiás (CDE). Na avaliação
do secretário, a diversidade
de itens financiados mostra
que o produtor rural goiano
tem investido em equipamentos e melhorias, desde
a produção até o seu plantel,

de maneira a crescer a produção já existente no Estado.
“São itens fundamentais
para o desenvolvimento do
nosso setor agropecuário,
os quais o Governo de Goiás tem facilitado o acesso,
uma vez que entende que
além de fazer crescer a produção, vão gerar riqueza e
renda para o produtor, além
de criar novos postos de trabalho, melhorando as condições de vida das localidades
em que essas atividades são
executadas”, complementa.
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Governo Jair Bolsonaro pediu propina
de 1 dólar por dose de vacina, diz vendedor
O
representante
de
uma vendedora de
vacinas disse, em
entrevista à Folha, que governo de Jair Bolsonaro (sem
partido) pediu propina de
US$ 1 por dose de imunizante para assinar contrato com
o Ministério da Saúde.
Segundo Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da Davati Medical Supply, o diretor de Logística do
Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado a propina em um jantar
em restaurante do Brasília
Shopping em 25 de fevereiro. Nesta quarta, 30, o diretor da pasta foi demitido.
No encontro do dia 25 de
fevereiro, o representante se
reuniu com o Ministério para
negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, inicialmente cobrada a US$3,5
por dose (depois, cada imunizante ficou a US$15,5).
Dominguetti explicou à
Folha que “o caminho do que
aconteceu nesses bastidores
com o Roberto Dias foi uma
coisa muito tenebrosa, muito
asquerosa”. Segundo o representante, após apresentar a
proposta de vacina, o diretor

Divulgação

do Ministério da Saúde disse:
“Olha, para trabalhar dentro
do ministério, tem que compor com o grupo.”
Depois, o representante
questionou qual composição
seria: “Aí ele me disse que
não avançava no ministério
se a gente não compusesse com o grupo, que existe
um grupo que só trabalha-

va dentro do ministério, se
a gente conseguisse algo a
mais tinha que majorar o
valor da vacina, que a vacina
teria que ter um valor diferente do que a proposta que
a gente estava propondo”.
A conversa continuou, assim como a insistência de Roberto Ferreira Dias. Dominguetti narrou mais sobre o

encontro: “Aí eu falei que não
tinha como, não fazia, mesmo porque a vacina vinha lá
de fora e que eles não faziam,
não operavam daquela forma. Ele me disse: ‘Pensa direitinho, se você quiser vender vacina no ministério tem
que ser dessa forma”.
A “forma” seria, especificamente, acrescentar um

dólar em cada dose da vacina: “Dariam 200 milhões de
doses de propina que eles
queriam, com R$ 1 bilhão,”
revelou Dominguetti. “Foi
uma coisa estranha porque
não estava só eu, estavam
ele [Dias] e mais dois. Era
um militar do Exército e um
empresário lá de Brasília.”
Segundo o representante,

no dia após o encontro, em que
recusou a proposta, foi chamado no Ministério da Saúde: “Ele
me pediu as documentações.
Disse para ele que teriam que
colocar uma proposta de compra do ministério para enviar
as documentações, as certificações da vacina, mas que algumas documentações da vacina
eu conseguiria adiantar.”
Depois, por um telefonema, o diretor do Ministério
perguntou se teria o acerto:
“Eu falei que não, que não
tinha como. Isso, dentro do
ministério. Aí me chamaram,
disseram que entrariam em
contato com a Davati para tentar fazer a vacina e depois nunca mais. Aí depois nós tentamos por outras vias, tentamos
conversar com o Élcio Franco,
explicamos para ele a situação
também, não adiantou nada.
Ninguém queria vacina.”
Conforme o representante, Roberto Dias afirmou
que “tinha um grupo, que
tinha que atender a um grupo, que esse grupo operava
no ministério, e que se não
agradasse esse grupo a gente
não conseguiria vender” - os
integrantes desse grupo, contudo, não foram revelados.

Desemprego segue afetando 14,8 milhões de pessoas no Brasil, segundo IBGE
O nível de ocupação no
país fechou o trimestre móvel encerrado em abril em
48,5%, ficando abaixo de 50%
desde o trimestre encerrado
em maio do ano passado. Ou
seja, menos da metade da
população em idade para trabalhar está ocupada no país.
O menor nível foi verificado
no trimestre encerrado em
julho de 2020, quando o nível
ficou em 47,1%.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada na manhã
desta quarta-feira (30/06)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa de desocupação está
em 14,7%, com um total de
14,8 milhões de pessoas em
busca de trabalho no país.
De acordo com a analista da pesquisa Adriana

Beringuy, na comparação
com o trimestre terminado
em abril de 2020, quando a
Pnad Contínua observou os
primeiros efeitos da pandemia, o mercado de trabalho
ainda registra perdas na ocupação, mas a queda ocorre
num ritmo menor.
“Ainda registramos perdas
importantes da população
ocupada, de 3,7%, mas já
tivemos percentuais maio-

res, que chegaram a 12% no
auge da pandemia. Estamos
observando, portanto, uma
redução no ritmo de perdas a
cada trimestre. No computo
geral, contudo, temos menos
3,3 milhões de pessoas trabalhando desde o início da pandemia”, disse a analista.
A maioria dos indicadores
da pesquisa ficaram estáveis
no trimestre de fevereiro a
abril, na comparação com o

período de novembro a janeiro. Os trabalhadores com
carteira assinada no setor privado somavam 29,6 milhões,
apresentando estabilidade
no trimestre, mas na comparação anual houve queda de
8,1%, o que representa menos 2,6 milhões de pessoas,
como destaca a analista.
“A carteira de trabalho
está operando na estabilidade há um bom tempo, mas a

categoria perdeu muito ao
longo da pandemia. Já o emprego sem carteira no setor
privado teve uma retração
gigantesca no início da pandemia, caindo para 8,7 milhões em julho do ano passado e agora recuperou para
9,8 milhões. Ainda longe do
recorde de outubro de 2019,
quando havia 11,8 milhões
de trabalhadores sem carteira”, disse Adriana Beringuy.
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MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

Veículos

------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588

diariodoestadogo.com.br

------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 3213-

4848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsa-

ANO 12, Nº 2755
pp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsa-

pp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares

20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)

classificados
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880

JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.

Goiás, Tocantins e DF, 1° de Julho de 2021

JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil

JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

------------------------------GALPÃO 464 m² c/ mezanino Lote 1000 metros,
perto da BASEC.
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

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

-------------------------------

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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China consegue erradicar malária após
70 anos de luta contra a doença, diz OMS
A
China conseguiu erradicar a malária,
depois de 70 anos
de combate à doença, transmitida por mosquitos e que
mata centenas de milhares de
pessoas todos os anos, anunciou hoje (30) a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
O país, que tinha 30
milhões de casos anuais
na década de 40, não registrou um único caso local
nos últimos quatro anos.
A doença, transmitida pelo
mosquito Anopheles, matou mais de 400 mil pessoas em 2019, sobretudo na
África. ”Felicitamos o povo
chinês por ter livrado o país
da malária”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
”A China junta-se ao número crescente de países
que mostram que um futuro
sem malária é possível”, afirmou Adhanom, que atribuiu
o êxito chinês a ”décadas de
ação focada e sustentada”.
Os países que registraram três anos consecutivos
sem transmissão local podem inscrever-se para obter a certificação da OMS
que valida o estatuto de
nação livre da malária.

Reprodução

O pedido de certificação
deve ser acompanhado por
provas dos resultados e demonstrar a capacidade de prevenir qualquer transmissão
posterior. A China é o 40º território a obter essa validação
da agência da ONU. Os últimos foram El Salvador (2021),
Argélia, Argentina (2019) e Pa-

raguai e Uzbequistão (2018).
A China é o primeiro país da
região do Pacífico Ocidental,
na nomenclatura da OMS, a
receber essa certificação em
mais de 30 anos.
Apenas três países daquela região receberam a certificação até agora: Austrália
(1981), Singapura (1982) e

Brunei (1987). No relatório
de 2020 sobre a malária, a
OMS constatou que os avanços na luta contra a doença estagnaram, sobretudo
nos países africanos, que
apresentam as maiores taxas
de contaminação e morte.
Após declínio constante
desde 2000, quando a do-

ença causou 736 mil mortes, o número de mortos
subiu a 411 mil em 2018, e
409 mil em 2019. Mais de
90% das mortes ocorreram
na África, sobretudo de crianças (265 mil).
Em 2019, houve 229 milhões de casos de malária,
patamar que se mantém
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há quatro anos. Pequim
começou na década de 50
a identificar os locais onde
havia casos de malária e a
combatê-la com tratamentos antimaláricos preventivos, observou a OMS.
O país também eliminou
áreas favoráveis à criação de
mosquitos e aumentou o uso
de inseticidas nas residências. Em 1967, a China lançou
um programa científico para
encontrar novos tratamentos, que levou à descoberta,
na década de 70, da artemisinina, o principal medicamento contra a doença, extraído de uma planta.
O número de casos caiu
para 117 mil, no final de
1990, e as mortes foram
reduzidas em 95%. Esforços adicionais, realizados em 2003, permitiram
reduzir para cerca de 5 mil
contaminações por ano,
em dez anos.
”A capacidade da China de
se aventurar fora do caminho tradicional foi bem-sucedida na luta contra a malária
e também teve importante
efeito dominó em nível global”, disse o diretor do programa global de malária da
OMS, Pedro Alonso.
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Jungle Cruise: expedição pela
Amazônia com o capitão Frank

E

stamos a exatamente
um mês da estreia de
“Jungle Cruise” e, para
marcar a ocasião, a Disney lançou um novo trailer focado no
Skipper Frank, o barco do capitão interpretado por Dwayne
Johnson. Johnson co-estrela o
longa ao lado de Emily Blunt,
que interpreta a Dra. Lily Houghton, uma pesquisadora determinada a encontrar a cura
para qualquer doença no coração da selva amazônica.
O novo trailer é apresentado por Johnson, que está
usando todo o seu carisma
para compartilhar como é
emocionante que Jungle
Cruise esteja chegando aos
cinemas quando as vacinas
finalmente mostram resultados e o pior da pandemia
parece ter ficado para trás.
O trailer nos conta mais
sobre o personagem de Johnson, o proprietário de um
velho barco que leva turistas
a cruzeiros baratos na selva amazônica. Para garantir
que seus convidados sejam
entretidos, Frank não hesita
em inventar muitos perigos
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Reprodução
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MPF pede R$ 10 milhões
em ação contra Sikêra Jr.
e Rede TV por homofobia

emocionantes ao longo do
caminho. Infelizmente, o cruzeiro do Skipper Frank não
está indo muito bem, pois
seu barco foi confiscado para
pagar uma dívida. Ao invadir um escritório vazio para
tentar roubar seu barco de
volta, Frank conhece Lily, que

está disposta a pagar muito
dinheiro por um guia. Frank
aceita prontamente sua proposta, pois esta é a oportunidade perfeita para ele voltar
aos trilhos com sua vida.
“Jungle Cruise” é dirigido por Jaume Collet-Serra
a partir de um roteiro de

Michael Green e Glenn Ficarra & John Requa, baseado em uma história de John
Norville & Josh Goldstein e
Ficarra & Requa. Além de
Johnson e Blunt, no elenco
também temos Jesse Plemons, Edgar Ramírez, Jack
Whitehall e Paul Giamatti.

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul
(MPF-RS) entrou com uma
ação pública contra o apresentador Sikêra Jr. e a RedeTV!, após o jornalista ter
chamado gays de “raça desgraçada”, na última sexta-feira, 25, durante o programa
policial Alerta Nacional, que
apresenta na emissora. O órgão ainda pede que as duas
partes paguem uma indenização de R$ 10 milhões pelas
declarações homofóbicas.
No seu programa na RedeTV!, Sikêra Jr. criticava a
nova campanha do Burger
King, em que crianças de
diferentes idades explicam
que é normal ver casais

do mesmo sexo juntos.
“A criançada está sendo
usada. Um povo lacrador
que não convence mais os
adultos e agora vão usar as
crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a
base, a base familiar, é isso
que eles querem. Nós não
vamos deixar”, disse ele.
“Vocês são nojentos. A
gente está calado, engolindo
essa raça desgraçada, mas
vai chegar um momento
que vamos ter que fazer um
barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir
por ela mesma. O comercial
é podre, nojento. Isso não é
conversa para criança”, disse
o apresentador ao vivo.

