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Prefeitura de Goiânia anuncia drive-thru
24 horas para vacinação a contra a Covid
O prefeito da capital goiana, Rogério Cruz, anunciou a implantação de um drive-thru 24 horas para vacinação contra a Covid-19. Em live,
ele afirmou que a medida ainda depende do recebimento de novas doses de imunizantes e pode iniciar no próximo final de semana. p2

Governo Federal decide
privatizar 100% dos Correios
em um leilão único p4
A pandemia da Covid-19, que já ultrapassou os 520 mil mortos, ampliou
em 9,1% a diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres.
Para as pessoas do sexo masculino, a pandemia reduziu a perspectiva de
vida em 1,57 ano. Já as mulheres perderam, em média, 0,9 ano.
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França investirá 100
milhões de euros no
direito das mulheres ao aborto p7
/diariodoestado

Caiado anuncia investimento de R$ 9
milhões em hospital de Palmeiras
O governador Ronaldo Caiado anunciou investimentos de R$ 9 milhões para
equipar o Hospital Municipal de Palmeiras de Goiás durante vistoria às obras
na unidade, dia em que o município completa seu 116º aniversário. p3
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Goiânia anuncia drive-thru 24 horas
para vacinação contra a Covid-19

O

prefeito da capital goiana, Rogério
Cruz (Republicanos),
anunciou nesta terça-feira
(6/7) a implantação de um
drive-thru 24 horas para vacinação contra a Covid-19.
Em live, ele afirmou que a
medida ainda depende do
recebimento de novas doses
de imunizantes e pode iniciar
no próximo final de semana.
A previsão é de que o
posto seja montado no setor Park Lozandes, na região do Paço Municipal. “O
objetivo é alcançar a todos
e ajudar, sobretudo, os que
não têm condição de ir ao
drive ou ao posto de saúde
durante o dia”, disse Cruz.
Segundo o prefeito, além
da pasta da Saúde, para a viabilização do drive-thru haverá
a integração da Secretaria de
Mobilidade, da Guarda Civil
Metropolitana e da Polícia
Militar. Os órgãos atuarão na
orientação, organização e segurança do local e da população. “Organizaremos uma
excelente estrutura, que funcionará 24 horas, sem agendamento. Basta chegar e se
imunizar”, completou o gestor.
Vacinação
De acordo com o painel
on-line da prefeitura de Goiânia, até esta terça, 15,26% da
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população goianiense havia
sido vacinada. Conforme a
secretaria de Saúde, 565.610
pessoas tomaram a primeira
dose e 216.593, receberam a
imunização completa.
Atualmente, o município
vacina pessoas na faixa etária
dos 44 anos sem comorbidades e os grupos prioritários.
No total, são 21 pontos de
imunização, sendo 20 fixos
na modalidade pedestre, por
agendamento pelo aplicativo
Prefeitura 24 horas, além do
drive-thru, localizado no Sho-

pping Passeio das Águas, por
demanda espontânea.
Os grupos prioritários envolvem idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com
comorbidades, profissionais
da imprensa e lactantes com
bebês de até seis meses.
Sem comorbidade
A Prefeitura de Goiânia
continua, nesta terça-feira
(6), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas partir de
44 anos fora dos grupos prioritários. A imunização tam-

bém segue para profissionais
da saúde, trabalhadores da
educação, pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas, lactantes e imprensa que
já agendaram a vacinação. O
município também aplica segunda dose para atrasados.
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) informou que
todas as vagas destinadas
para agendamento já foram
preenchidas e que atenderá,
nesta terça-feira, as pessoas
com mais de 44 anos, sem
sem comorbidades, no dri-

ve-thru do Shopping Passeio
das Águas, das 8h às 15h.
Os moradores que já tiverem feito o agendamento
pelo aplicativo”Prefeitura 24
horas” - disponível para Android e IOS, poderão se vacinar em um dos 22 postos
disponíveis (veja abaixo os
locais de vacinação).
Já os idosos que estiverem
com a segunda dose atrasada, as gestantes e as puérperas sem comorbidades poderão receber o imunizante no
Ciams do Jardim América.

Prefeitura de Goiânia apresenta plano de sinalização do asfalto
A Prefeitura de Goiânia
apresentou nesta terça-feira
(6/7) o plano de sinalização
do asfalto novo na capital. A
partir de agora, o cronograma será publicado regularmente no site da Prefeitura
para que a população possa
acompanhar os trabalhos.
O secretário municipal
de mobilidade, Horácio
Mello, anunciou que também serão distribuídos
panfletos e mensagens georeferenciadas com avisos
para os moradores das ruas
que serão trabalhadas.
Entre os dias 5 e 10 de
julho, equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estarão

concentradas em todas
as regiões da cidade, de
maneira alternada, nos
períodos noturno e diurno, em 16 bairros: Novo
Horizonte, Jardim Nova
Esperança, Jardim Aroeira,
Parque Amazônia, Setor
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Bueno, Setor Crimeia Oeste, Jardim Bela Vista , Setor
Morada do Sol, Cândida de
Morais, Setor Sol Nascente,
Santa Genoveva, Setor Pedro Ludovico, Setor Sudoeste, Jardim Europa, Bairro
Feliz e Vila Redenção.

O aumento das equipes
de sinalização em Goiânia
mostra que em breve o asfalto novo e a sinalização
do trânsito devem caminhar juntos (respeitando o
tempo tecnico de assentamento e cura do novo piso).
Horácio Mello destacou
que após os dias de cura
do novo asfalto, a sinalização é feita de acordo com o
calendário de trabalho. “O
asfalto é feito em três etapas e às vezes parece que
está concluído, mas não
está. Estamos implantando
uma sinalização conceitual
e nossas equipes estão em
diversas regiões da cidade
todos os dias realizando

esse trabalho”, disse.
O secretário lembrou
aos motoristas sobre os
cuidados legais impostos
pelo Código Brasileiro de
Trânsito ao trafegar em vias
não sinalizadas. Segundo
ele, até que a sinalização
chegue, não é uma terra
sem lei. “Todos que se habilitam a digirir sabem das
regras na eventual falta de
sinalização e o condutor
deve redobrar a atenção.
Nós temos mais de 250 mil
multas somente este ano
por excesso de velocidade
em ruas sinalizadas. Não
temos nenhuma multa em
ruas sem sinalização”, revelou o titular da SMM.
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Covid-19:
novo decreto mantém regras
para atividades não
essenciais
A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário
Oficial do Município o decreto nº 3.489 que determina as regras para o funcionamento das atividades
essenciais e não essenciais
na capital. Como medida
obrigatória de enfrentamento da pandemia provocada pela Covid-19, o
novo documento traz os
mesmos horários de funcionamento das atividades econômicas. A única
alteração fica por conta da
quantidade de integrantes
músicos que poderão se
apresentar em bares e restaurantes, passando de 2
para 4 pessoas.
De acordo com o secretário de Governo,
Arthur Bernardes, a manutenção das regras do
decreto só é possível por
conta do avanço da vacinação e uma leve queda
nos números de ocupação de leitos nos hospitais. “O prefeito Rogério
Cruz tem sido muito sensível com todos os entes
envolvidos com relação
aos decretos para o setor
produtivo. Ele prioriza a
vida de cada goianiense,
mas sem deixar de lado
também a vida econômica
da nossa capital. As taxas
de ocupação de leitos,
que já ultrapassaram 90%,
hoje estão na casa dos
75% para UTI e abaixo de
70% para enfermaria. Esse
é o resultado da vacinação
que avança cada dia mais
e a conscientização da
maioria da população”,
afirma Bernardes.
O que mudou?
Autorizada a apresentação de música ao vivo,
limitada a 4 (quatro) integrantes, no máximo,
desde que o espaço de
apresentação permita o
distanciamento de 2,25
m² (dois vírgula vinte e
cinco metros quadrados)
entre eles, e respeitados
os limites de volume sonoro máximo permitidos
na legislação própria.
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Ronaldo Caiado anuncia investimento de
R$ 9 milhões em hospital de Palmeiras
O
governador Ronaldo
Caiado anunciou investimentos de R$ 9
milhões para equipar o Hospital Municipal de Palmeiras
de Goiás durante vistoria às
obras na unidade, nesta terça-feira (06/07), dia em que
o município completa seu
116º aniversário. O projeto
prevê capacidade para 64
leitos, sendo 10 Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs), com
atendimento a 40 municípios do Oeste goiano. “Aqui
tem um projeto compatível
com aquilo que desejamos:
saúde de qualidade para o
cidadão que recorre ao SUS
se sentir respeitado”, afirmou o governador.
Caiado assumiu o compromisso de destinar o valor necessário para colocar o hospital em funcionamento após
a conclusão da obra. “Junto
com deputados estaduais e
deputados federais que estão
aqui, esses R$ 9 milhões eu
assumo”, anunciou.
O prefeito de Palmeiras
de Goiás, Vando Vitor, destacou o potencial da estrutura.
“Nós contamos muito com
o apoio do governador para
equiparmos esse hospital”,
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declarou, ao reforçar que o
projeto pode comportar um
centro cardiológico para a
região. Esse é o primeiro hospital municipal de Palmeiras
de Goiás. Segundo a prefeitura, a unidade, construída em
uma área de 4.300 m², contará ainda com três centros
cirúrgicos e um centro de especialidades. O investimento
total para a construção é de
cerca de R$ 16 milhões. Os

recursos são provenientes do
Ministério da Saúde.
O titular da Secretaria de
Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, endossou a importância do estabelecimento e
de parcerias com os municípios para progredir na regionalização da saúde. “É desta forma que entregaremos a saúde
do Estado: regionalizada, com
atendimento digno, humano e
sustentável”, pontuou.

O governador Ronaldo
Caiado anunciou investimentos de R$ 9 milhões para
equipar o Hospital Municipal
de Palmeiras de Goiás durante vistoria às obras na unidade, nesta terça-feira (06/07),
dia em que o município completa seu 116º aniversário.
O projeto prevê capacidade
para 64 leitos, sendo 10 Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs), com atendimento a 40

municípios do Oeste goiano.
“Aqui tem um projeto compatível com aquilo que desejamos: saúde de qualidade
para o cidadão que recorre
ao SUS se sentir respeitado”,
afirmou o governador.
Caiado assumiu o compromisso de destinar o valor necessário para colocar o hospital em funcionamento após
a conclusão da obra. “Junto
com deputados estaduais e

deputados federais que estão
aqui, esses R$ 9 milhões eu
assumo”, anunciou.
O prefeito de Palmeiras
de Goiás, Vando Vitor, destacou o potencial da estrutura.
“Nós contamos muito com
o apoio do governador para
equiparmos esse hospital”,
declarou, ao reforçar que
o projeto pode comportar
um centro cardiológico para
a região. Esse é o primeiro
hospital municipal de Palmeiras de Goiás. Segundo a prefeitura, a unidade, construída
em uma área de 4.300 m²,
contará ainda com três centros cirúrgicos e um centro de
especialidades. O investimento total para a construção é
de cerca de R$ 16 milhões. Os
recursos são provenientes do
Ministério da Saúde.
O titular da Secretaria
de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, endossou a
importância do estabelecimento e de parcerias com
os municípios para progredir na regionalização da
saúde. “É desta forma que
entregaremos a saúde do
Estado: regionalizada, com
atendimento digno, humano e sustentável”, pontuou.

Empreendimentos recebem 90,4% dos recursos recém-liberados por Goiás
Empreendimentos de pequeno e pequeno-médio portes receberam R$ 101,26 milhões dos recursos aprovados
na última ordem pelo Conselho de Desenvolvimento
do Estado (CDE), cumprindo
determinação do governador
Ronaldo Caiado. Foram R$
19,07 milhões foram para oito
empresas e R$ 82,12 milhões
para 79 produtores rurais.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento do
Estado (CDE), César Moura,
aprovou 97 cartas-consultas
do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para empréstimos a atividades do setor
empresarial e rural, que totalizam R$ 112,02 milhões.
Visando a nova preferência do CDE/FCO de aprovar

incentivos para empreendimentos de mini a pequeno-médio porte dos 62 municípios goianos prioritários,
definida pelo governador na
última aprovação de cartas-consultas, em 11 de junho,
os financiamentos contemplam 50 municípios que, com
o fortalecimento das atividades, têm previsão de abertura de 186 vagas de trabalho,

sendo 39 pelo setor empresarial e 147 do rural.
“O dinheiro mais barato não pode ser destinado
àqueles que têm a capacidade de contrair empréstimo com os grandes bancos
do Brasil ou internacionais”,
defendeu o governador.
“Voltamos os olhos para que
o investimento chegue ao
cidadão tirador de leite, cria-

dor de frangos, suínos, pequenos plantadores de hortaliças e mandioca”, afirmou.
Duas empresas e oito
produtores de porte médio
foram contemplados, com
o respectivo montante de
R$ 3,97 milhões e R$ 6,94
milhões. Nenhum empreendimento de grande porte
recebeu parecer positivo
para solicitação de finan-

ciamentos, que serão destinados para aquisição de
equipamentos e matéria-prima, construção civil,
implantação de usinas fotovoltaicas, correção de solos
para plantio e capital de giro.
Também financiam matrizes,
irrigação, eletrificação, pastagens, atividades da produção de soja e milho, bovinocultura e suinocultura.
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Pandemia de Covid-19 reduz expectativa
de vida do brasileiro em quase dois anos
A
pandemia da Covid-19, que já ultrapassou os 520 mil
mortos, ampliou em 9,1% a
diferença na expectativa de
vida entre homens e mulheres. Para as pessoas do sexo
masculino, a pandemia reduziu a perspectiva de vida
em 1,57 ano. Já as mulheres
perderam, em média, 0,9
ano. É o que aponta um estudo coordenado pela pesquisadora brasileira, Márcia
Castro, do Departamento de
Saúde Global e População da
Universidade de Harvard.
No geral, a expectativa
de vida dos brasileiros caiu
1,8 ano em 2021. A pesquisa abrange ainda a taxa de
mortalidade e os óbitos registrados desde março de
2020, quando foi decretado
o início da pandemia.
De acordo com a pesquisa Reduction in Life Expectancy in Brazil after covid-19
(Redução da expectativa
de vida no Brasil após Covid-19), o número de mortes
pelo vírus fez a vida estimada
da população brasileira cair
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de 76,74 anos para 74,96.
“A redução da expectativa
de vida aos 65 anos em 2020
foi de 0,9 ano, recolocando o
Brasil nos níveis de 2020”.
O pesquisador de saúde

pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Raphael
Guimarães afirmou que somente um “efeito catastrófico”, como o gerado pela
pandemia de Covid-19, seria

capaz de reduzir a expectativa de vida dos brasileiros.
“Nós temos uma expectativa de vida que é gradativa
ao longo das últimas décadas,
mas um efeito catastrófico

pode eventualmente influenciar. Temos um impacto no
indicador, porque está acontecendo um grande volume
de mortes em uma faixa etária bem precoce. Dessa forma,

isso puxa a média dos anos
potenciais de vida para baixo”,
explicou o pesquisador.
Diferença entre os estados
No cenário nacional, a
maior redução na expectativa de vida foi observada nas
regiões Norte e Nordeste
do país. Os resultados mais
críticos foram registrados
nos estados com os piores
indicadores sociais, como
desigualdade de renda e dificuldade de acesso à infraestrutura, segundo a pesquisa.
A maior redução de idade, absoluta e relativa, entre os estados foi estimada
para o Amazonas, com uma
queda de 3,46 anos, seguido
pelo Amapá (3,18 anos) e
pelo Pará (2,71 anos).
Já os estados do Sul do Brasil foram os menos afetados
pela pandemia e, consequentemente, não tiveram uma
redução na expectativa tão
acentuada. O levantamento
aponta que a disponibilidade
de médicos e leitos hospitalares foram fundamentais para
a manutenção da perspectiva.

Governo Federal decide privatizar 100% dos Correios em um leilão único
A Câmara dos Deputados
pode votar nesta terça-feira
(6) o Projeto de Lei 591/21,
do Poder Executivo, que permite o processo de privatização dos Correios e quebra o
monopólio nos serviços postais. Hoje, a iniciativa privada
participa da exploração dos
serviços por meio de franquias, mas os preços seguem
tabelas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), que detém o monopólio de vários serviços. Segundo o projeto, o monopólio

para carta e cartão postal,
telegrama e correspondência
continuará com a estatal por
mais cinco anos e pode ser
restringido pelo Executivo.
Em entrevista para o jornal
O Globo, o secretário especial
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac
Cord, confirmou o interesse
do governo federal de privatizar 100% a estatal. Para o
secretario, é esperado a venda integral do correios através
de um leilão tradicional, onde

o comprador passa a ter direitos aos ativos e passivos da
empresa. O modelo chama
atenção por se diferenciar dos
planos feitos recentemente
para a Eletrobras e BR Distribuidora, ex-subsidiária da Petrobras, baseados em operações no mercado de capitais.
Um dos pontos fundamentais para a venda está
na regulação do serviço dos
Correios, que deve passar
por mudanças. Para assegurar o atendimento nacional, a Agência Nacional de

Telecomunicações (Anatel)
passará a regular as atividades do Sistema Nacional de
Serviços Postais já se valendo de outro nome, a Agência
Nacional de Comunicações
(Anacom). Com a aprovação
da Câmara, o governo pretende leiloar os Correios em
março de 2022, no mesmo
trimestre da privatização da
Eletrobras. A estimativa do
valor dependerá do edital,
que deve ser publicado ainda neste ano, e de uma avaliação das contas da estatal.

Goiás, Tocantins e DF, 7 de Julho de 2021

Veículos
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
------------------------------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

diariodoestadogo.com.br

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
------------------------------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: 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 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

ANO 12, Nº 2759
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
------------------------------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

RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 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

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

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
------------------------------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
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
gem 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.
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880

APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paunegociável. 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.
------------------------------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

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

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

RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------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

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

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$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
te, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 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
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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França investirá mais de 100 milhões de
euros no direito das mulheres ao aborto
O
governo
francês
anunciou que investirá 100 milhões de
euros nos próximos cinco
anos para promover anticoncepcionais, aborto seguro e
ações de educação sexual no
mundo, fazendo com que as
mulheres tenham acesso a direitos sexuais e reprodutivos.
De acordo com Jean-Yves
Le Drian, ministro francês das
Relações Estrangeiras, o país
europeu tem a pretensão de
garantir “direitos fundamentais” em um momento que
as “forças retrógradas” avançam em diversos países.
O governo de Emmanuel
Macron fez esse anúncio
no último dia do Fórum
Geração da Igualdade, em
Paris, na França, que aconteceu. Le Drian afirmou que
a universalização dos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres é essencial
para “alcançar a verdadeira
igualdade de gênero”.
“Muitas mulheres continuam privadas desses direitos, por mais fundamentais
que sejam, em um mundo
onde forças retrógradas
determinadas e particularmente violentas desafiam
sua legitimidade e impe-
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dem seu exercício”, continuou ele em seu discurso.
Segundo o portal RFI, as
ações do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) receberá apoio de 90
milhões de euros do valor

total investido. Os outros
10 milhões de euros serão
divididos igualmente entre
o direito ao aborto seguro,
financiado através da Organização para o Diálogo sobre Aborto Seguro na África

Ocidental e Central, e um
programa de acesso equitativo à contracepção.
Jean-Yves Le Drian discursou durante uma conferência sobre “liberdade de escolha sobre o próprio corpo

e saúde e direitos sexuais e
reprodutivos”. Durante o encontro, países como Bélgica,
Estados Unidos e Canadá
também assumiram compromissos que favorecem os
direitos das mulheres.

Já Asa Regner, diretora-executiva adjunta da ONU
Mulheres, instituição que
organizou o Fórum, destacou que o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos se
tornou “ainda mais difícil em
alguns países desde a pandemia” do novo coronavírus.
A médica argentina e
presidente da Fundação
para o Estudo e Investigação da Mulher (FEIM),
Mabel Bianco, também esteve presente no encontro
e lembrou que a Argentina “lutou durante 31 anos
para ter acesso ao aborto”.
O valor que será investido
foi lamentado pela Oxfam,
organização internacional de
combate à pobreza, que afirmou que os anúncios financeiros são “bem-vindos, mas
muito insuficientes”.
Cécile Duflot, diretora-geral da Oxfam, declarou
que esse fórum “não ficará
na história como a Conferência de Pequim de 1995”.
E continuou: “Houve belas palavras mas, quanto
às ações e compromissos
concretos, a começar pelos da França, não estão
à altura da atual crise dos
direitos da mulher”.
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Gunpowder Milkshake confirmada
a sequência antes da própria estreia

O

longa é dirigido por
Navot Papushado,
que também assina
o roteiro ao lado de Ehud
Lavski. “Sam (Karen Gillan)
tinha apenas 12 anos quando sua mãe Scarlet (Lena
Headey), uma assassina de
elite, foi forçada a abandoná-la. Sam foi criado pela Firma, um sindicato do crime
cruel para o qual sua mãe
trabalhava. Agora, 15 anos
depois, Sam seguiu os passos de sua mãe e se tornou
uma assassina feroz. Ela
usa seus “talentos” para
limpar as bagunças mais
perigosas da empresa. Ela é
tão eficiente quanto leal.
Mas quando um trabalho
de alto risco dá errado, Sam
deve escolher entre servir a
firma e proteger a vida de
uma menina inocente de
8 anos, Emily (Chloe Coleman). Com um alvo nas costas, Sam tem apenas uma
chance de sobreviver: reunir-se com sua mãe e suas
associadas letais: as bibliotecárias (Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino).
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DJ Dennis reúne diversos
artistas para gravação
do próximi DVD em Goiânia

Agora, essas três gerações
de mulheres devem aprender
a confiar umas nas outras,
enfrentar a Firma e seu exército de capangas e levantar o
inferno contra aqueles que
podem tirar tudo delas.”
Karen Gillan (‘Guardiões
da Galáxia’) estrela. O elen-

co ainda conta com Lena
Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh, Angela Bassett,
Ralph Ineson, Adam Nagaitis, Michael Smiley, Paul
Giamatti e Chloe Coleman.
Comparado inicialmente
a filmes como Kill Bill e Em
Ritmo de Fuga, Gunpowder

Milkshake é dirigido pelo
cineasta israelense Navot
Papushado, que coescreveu o roteiro com Ehud Lavski. Andrew Rona e Alex
Heineman, da The Picture
Company, estão produzindo
como parte de seu acordo
geral com o StudioCanal.

O produtor e DJ de funk,
Dennis se prepara para a
gravação de um DVD inédito, que acontece nesta
terça-feira (06/7), em Goiânia. No berço do sertanejo,
este novo trabalho será um
especial “Open Funk” com
participações especiais de
grandes nomes da música.
As gravações contarão
com a presença de Gusttavo
Lima, Jorge e Mateus, Barões da Pisadinha, Bruno &
Marrone, Matheus & Kauan,
Raí Saia Rodada, Xand Avião,
Israel e Rodolfo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Luiza &
Maurílio, Tierry, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara e
Maraísa, Zé Felipe, Chitãozinho e Xororó e Thiago Brava.

Para este grande projeto, Dennis explica: “Sempre
me perguntavam se ainda
tinham artistas que eu gostaria de gravar e, sim, tem
muita gente. Só não imaginava que eu iria conseguir
reunir praticamente todos,
no mesmo projeto. Sempre
tive o sonho de gravar com
esses artistas”.
“São dois meses de trabalho para fazer isso acontecer e estou muito feliz.
Antes era um sonho individual de gravar com cada
um deles, mas agora posso
realizar um mega sonho de
todos estarem juntos, no
mesmo projeto e com músicas maravilhosas, inéditas e pra todos os gostoso.

