
DIÁRIO DO ESTADO

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Por que o presidente Jair Por que o presidente Jair 
Bolsonaro é responsável Bolsonaro é responsável 
pela a inflação para 75% pela a inflação para 75% 
dos brasileiros?dos brasileiros?

Sem Neymar e Vini Sem Neymar e Vini 
Jr., Brasil pega a Jr., Brasil pega a 
Bolívia no desfecho Bolívia no desfecho 
das Eliminatóriasdas Eliminatórias

Bolsonaro dá um chega Bolsonaro dá um chega 
pra lá em Mendanha pra lá em Mendanha 
e confirma Vitor Hugo e confirma Vitor Hugo 
como pré-candidato a como pré-candidato a 

LETÍCIA
BRITO

LUIZ F. 
MENDES

FERNANDA
MORAIS

Bíblia com foto do ministro da Educação Bíblia com foto do ministro da Educação 
e pastores foi distribuída em evento do MECe pastores foi distribuída em evento do MEC

Exemplares de uma edição da bíblia com fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura foram distribuídos durante um evento organizado pelo MEC em Salinápolis (PA). O evento, que reuniu prefeitos e secretários 

municipais, teve a presença do próprio titular da pasta e pastores.  p3

Brasil, Terça-feira, 29 de Março de 2022 • Ano 16 • n° 2941 • Fundado em 11 de Março de 2005 • diariodoestadogo.com.br • R$1,50



A crise econômica cau-
sada pela pandemia 
aumentou a miséria, 

a fome e o número de crimes 
motivados pela sobrevivên-
cia. As secretarias municipais 
e estaduais responsáveis pelo 
desenvolvimento social não 
possuem estudos atualizados 
que comparam dados antes 
e depois da Covid-19, mas a 
multiplicação da população 
vulnerável é verificada por 
associações que distribuem 
alimentos para pessoas em 
situação de rua, e a disparada 
dos casos de furto famélico é 
relatada pela Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás.

O furto famélico ocorre 
quando alguém furta para 
saciar uma necessidade ur-
gente e relevante – são os 
casos em que alguém fur-
ta para comer pois, se não 
furtasse, morreria de fome. 
Segundo o defensor público 
Luiz Henrique Silva Almei-
da, o furto famélico mais do 
que dobrou na pandemia. 
De julho do ano passado à 
fevereiro de 2022, das 174 
audiências de custódia nas 
quais o órgão atuou, 38 
(21,8%) eram de casos desse 
tipo. Antes do surto de coro-
navírus, segundo Almeida, 

não chegavam a 10%.
Luiz Henrique Silva Al-

meida afirma: “O aumento 
desse dos casos de furto 
famélico foi tão perceptível 
no cotidiano dos defensores 
públicos que começamos a 
juntar e analisar o que está 
acontecendo. As pessoas 
que furtam nos relatam 
desespero, desemprego, 
dependência de drogas e 
álcool, desestrutura familiar. 
Isso tudo associado a uma 

redução de políticas assis-
tencialistas, com redução de 
benefícios distribuidos.”

O defensor público res-
salta que é difícil traçar um 
perfil psicossocial das pesso-
as que precisam furtar para 
sobreviver, mas diz que boa 
parte dessas pessoas não 
têm passagens anteriores 
pela justiça. São indivíduos 
que possuíam empregos 
informais e que já vinham 
da pobreza, mas que caíram 

ao nível da miserabilidade e 
não encontram alternativas.

Em geral, o trajeto dessas 
pessoas pela justiça é encur-
tado pela sensibilidade de 
juízes e promotores; o que 
remedia paliativamente a 
situação, mas não resolve 
suas causas. Luiz Henrique 
Silva Almeida relata: “Na pri-
meira análise, o juiz avalia a 
possibilidade das pessoas 
aguardarem presas ou em li-
berdade. Na maioria dos ca-

sos, liberdade. Infelizmente, 
alguns juízes estipulam pri-
são provisória, com neces-
sidade de pagamentos de 
fianças ou uso de tornozelei-
ra eletrônica, o que obriga a 
Defensoria Pública a buscar 
medidas junto ao Tribunal 
de Justiça – já que essas pes-
soas não têm dinheiro para 
arcar com fiança e, frequen-
temente, não têm casa com 
energia elétrica para recar-
regar a tornozeleira.”

A Prefeitura de Goiânia 
encontrou focos de dengue 
em 57,7% das casas abando-
nadas que foram vistoriadas 
durante o primeiro trimestre 
de 2022. Ao todo, 116 imó-
veis abandonados foram 
inspecionados mediante au-
torização judicial, auxílio de 
um chaveiro, da Guarda Civil 
Metropolitana e auditores-
-fiscais de Saúde Pública. O 
estado de Goiás é o segun-
do do Brasil com mais mor-
tes por dengue neste ano.

“A prefeitura só busca a 
ajuda judicial depois de vi-
sitar o local e não encontrar 
proprietários ou qualquer 

outro responsável. É uma 
medida extrema, mas de 
grande importância, pois já 
virou rotina encontrar reci-
pientes cheios de água e lar-
vas nesses imóveis fechados”, 
pontua o diretor de Vigilân-
cia em Zoonoses, Murilo Reis.

De acordo com a prefei-
tura da capital, a ação de vis-
toria em casa abandonadas 
faz parte de uma série de 
ações de combate ao Aedes 
aegypti. Isso porque, o mo-
quisto transmite não só a 
dengue, como também zika 
vírus e chikungunya.

Mas vale ressaltar que 
imóveis que são habitados 

também foram vistoriados. 
Ao todo, de janeiro até ago-
ra, os Agentes Comunitários 
de Endemias (ACEs) já reali-
zaram 554.294 visitas a resi-
dências em Goiânia e elimi-
naram 21.404 focos.

COMBATE AOS FOCOS
O reforço nas ações de 

combate é uma resposta ao 
aumento expressivo de conta-
minações e óbitos. Em Goiânia, 
já foram 19.898 casos confir-
mados somente nos primei-
ros três meses de 2022, contra 
11.482 em todo o ano passado. 
Em Goiás seis pessoas perde-
ram a vida para doença.

A Secretaria de Saúde de 
Goiás explicou que existem al-
guns fatores que contribuem 
para os resultados negativos 
no estado. Um deles é a circu-
lação de dois tipos de vírus, a 
dengue tipos 1 e 2, somado 
ao itenso período chuvoso 
vivido pelo território goiano.

“Fez com que aumentas-
se a oferta de água nos 
criadouros e aumentasse 
a quantidade de Aedes 
aegypti. Somado a isso, 
a baixa adesão da socie-
dade em ajudar o poder 
público a conter o avanço 
dessa doença”, analisou.

“Muitas pessoas ques-

tionam o motivo de não ter 
mais o ‘fumacê’. É preciso 
que saibam que esse era um 
programa do Ministério da 
Saúde (MS), e que foi extinto 
há alguns anos porque cau-
sa do desequilíbrio ao meio 
ambiente, até mesmo com 
morte de algumas abelhas”, 
explica o secretário de Saúde 
da capital, Durval Pedroso.

Através do aplicativo 
“Goiânia Contra Dengue”, a 
população pode enviar fo-
tos e a localização de focos 
do mosquito. Neste ano, a 
prefeitura já atendeu 1.816 
denúncias, que chegaram 
por diversas formas.

Reprodução

A Caixa Econômica Fe-
deral concede empréstimo 
de até R$ 1 mil para pesso-
as endividadas. No caso de 
quem é Microempreende-
dor Individual (MEI), o cré-
dito será de R$ 3 mil.

Podem pedir o em-
préstimo pessoas físicas e 
MEIs que efetuem ativida-
de produtiva com renda 
ou receita bruta de até R$ 
360 mil por ano. Há regras 
para o destino do dinheiro 
emprestado pela Caixa. Ele 
precisa ser investido no ne-
gócio do cidadão, para au-
mento do capital de giro, 
compra de insumos ou 
equipamentos e utensílios 
que favoreçam a produção.

Para pessoas físicas, o 
empréstimo de até R$ 1 
mil tem prazo de paga-
mento de 24 meses, com 
juros a partir de 1,95% 
ao mês (26,08% ao ano). 
O crédito para MEI, de no 
máximo R$ 3 mil, também 
deve ser pago em até 24 
meses, mas os juros são 
maiores: a partir de 1,99% 
ao mês (26,68% ao ano).

Nos dois casos, o re-
sultado da análise do cré-
dito é divulgado em até 
10 dias, contados a partir 
da atualização cadastral. 
Depois da aprovação, o 
cliente (pessoa física) con-
segue contratar o valor 
pelo Caixa Tem e os recur-
sos são creditados imedia-
tamente na conta. Já os 
clientes MEI precisam ir 
até uma agência da Caixa 
para contratar o crédito.
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Pesquisa Datafolha, di-
vulgada nesta segunda-
-feira (28), indica que 

75% dos brasileiros apontam 
o Governo Federal como res-
ponsável pelo aumento da 
inflação. Entre os ouvidos no 
levantamento, 39% acreditam 
que o governo tem muita res-
ponsabilidade na elevação dos 
preços, enquanto 36% apon-
tam alguma responsabilidade.

Para Everton Rosa, econo-
mista e professor da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), 
apesar do contexto adverso 
provocado pela guerra entre 
Rússia e Ucrânia, a responsa-
bilidade de equilibrar preços 
é mesmo do Governo Federal. 
De acordo com o especialista, 
o equilíbrio nos preços é tare-
fa do Ministério da Economia, 
comandado por Paulo Gue-
des, e não vem sendo cumpri-
do, mesmo antes do conflito 
no leste europeu.

“Os brasileiros que respon-
deram à consulta estão muito 
conscientes de que, de fato, a 
responsabilidade é do governo. 

Tudo isso vem acontecendo ou 
porque existe uma política ou 
porque a política é inexistente”, 
afirma o especialista.

Na semana passada, o 
Banco Central elevou de 4,7% 
para 7,1% a estimativa de in-
flação para 2022, calculada 
com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). A nova taxa 
está acima do teto definido 
pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), que era de 3,5%. 
Em 2021, a inflação também 
superou o teto estipulado.

“Antes da guerra, o Brasil 
já estava com problemas in-
flacionários e era incapaz de 
controlar a inflação dentro 

do seu regime de metas. E 
eu atribuo esta responsabi-
lidade ao governo federal. 
Se tem desemprego, crise e 
inflação, a responsabilidade 
é sim do Ministério da Eco-
nomia. Ainda que o Banco 
Central tenha se tornado in-
dependente, a responsabili-
dade de controle de preços 
é do Ministério”, argumenta.

Em fevereiro de 2021, o 
presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei de indepen-
dência do Banco Central. A 
expectativa de alguns econo-
mistas era de que a institui-
ção não sofresse interferência 
política e que a novidade dei-
xasse o Brasil com taxas de ju-
ros mais baixas, com controle 
mais efetivo da inflação. “Está 
provado que esta indepen-
dência não era desejável nem 
tem resultado próspero. Des-
de então, estamos escalando 
na subida da taxa de juros e a 
inflação tem se agravado. Com 
a guerra, a expectativa é que 
se agrave ainda mais , seja por 
conta da escassez de insumos 
para o setor agropecuário, 
seja pelos reflexos no petró-
leo”, argumenta o professor.

Exemplares de uma edição 
da bíblia com fotografias do 
ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, e dos pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura 
foram distribuídos durante 
um evento organizado pelo 
MEC em Salinápolis (PA). O 
evento, que reuniu prefeitos 

e secretários municipais, teve 
a presença do próprio titular 
da pasta e pastores.

A informação foi revelada 
pelo Estadão, que destacou a 
impressa como ”patrocínio” do 
prefeito de Salinópoliis, Carlos 
Alberto de Sena Filho, o Kaká 
Sena, do PL, que também teve 
a imagem estampada na con-
tracapa e a folha de rosto.

As tiragens de mil bíblias 
teriam custado R$ 70 por 
pessoa que participou do 
evento. A edição foi feita pela 
Igreja Ministério Cristo para 
Todos, um ramo da Assem-
bleia de Deus, que tem uma 
gráfica em Goiânia. O pastor 
que comanda a igreja, Gilmar 
Santos, teve a presença anun-
ciada no encontro como ”au-

toridade” e sentou ao lado de 
Milton Ribeiro e do presiden-
te do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), Marcelo Ponte.

Fotografias oficiais do MEC 
e vídeos feitos pela prefeitura 
de Salinópolis registraram os 
convidados com as bíblias 
ainda no plástico nas mãos e 
nos assentos vagos.

Reprodução

Por que Bolsonaro é responsável pela Por que Bolsonaro é responsável pela 
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O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, entregou 
o pedido de licença do 
cargo ao presidente Bol-
sonaro (PL), na tarde desta 
segunda-feira (28). A deci-
são de se afastar do MEC 
partiu do próprio ministro.
A medida foi comunicada 
com antecedência ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
que já teria um substituto 
para o lugar de Milton  – o 
secretário-executivo do 
MEC, Victor Godoy.
A motivação seria as de-
núncias envolvendo dois 
pastores que atuavam 

como lobistas de verbas 
do MEC que vieram a pú-
blico na última semana.
Apesar de ser aconselha-
do por apoiadores, o pre-
sidente Bolsonaro disse 
que confia na postura de 
Milton Ribeiro e que, se de-
pendesse dele, o ministro 
não se licenciaria do cargo.
Dentre os fatores, que po-
dem ter pesado na decisão 
de Milton, a pressão que 
a família tem sofrido com 
a repercussão do caso e a 
insatisfação da bancada 
evangélica  e de políticos 
do Centrão em Brasília.

Os planos do prefeito de 
Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha (sem 
partido), de se filiar ao PL 
para ser o nome do parti-
do para Governo de Goiás 
em 2022 foram adiados.
Isso porque no início da 
tarde desta segunda-feira 
(28/3), o deputado federal 
Vitor Hugo assinou ficha de 
filiação PL e reafirmou que 
é o nome do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), para dispu-
tar o Palácio das Esmeraldas 
nas eleições de outubro.
Além de Bolsonaro, o pre-
sidente do PL em Goiás, 
Flávio Canedo e a deputa-
da federal Magda Moffato 
(PL), acompanharam o mo-
mento que Vitor Hugo con-
firmou sua chegada ao PL.
Após filiação de Vitor Hugo 

na sigla, Flávio Canedo, que 
articulava lançar o nome de 
Mendanha para a disputa 
do Governo de Goiás, disse 
que “fomos voto vencido. 
A decisão do presidente 
é mais forte. Cabe a mim 
obedecer a ordem do presi-
dente da República”.
Ainda sobre o resultado 
das articulações envolven-
do PL, Vitor Hugo e Menda-
nha, Flávio Canedo alegou 
que Bolsonaro considerou 
a “amizade e a lealdade”, a 
favor de Vitor Hugo.
Assim, Gustavo Menda-
nha terá que continuar a 
sua saga em busca de um 
partido para viabilizar o 
seu projeto para as elei-
ções desse ano. Ele tem 
até o dia 2 de abril para 
tomar a decisão.
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As alterações feitas no 
Código Brasileiro de 
Trânsito (CBT) com-

pletam um ano no mês que 
vem. Desde 2021, os moto-
ristas devem ficar atentos 
ao número de pontos que 
podem gerar a suspensão 
de dirigir por até um ano. No 
caso de reincidência, a restri-
ção pode chegar a dois anos, 
além do pagamento de mul-
tas. O limite de pontos que 
pode levar à suspensão da 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) passou de 20 
para 40. No entanto, o total 
de pontos para perder a car-
teira temporariamente pode 
diminuir conforme a quanti-
dade de multas gravíssimas 
acumuladas pelo condutor.

De acordo com o código, 
a CNH só é devolvida ao mo-
torista após o término da pe-
nalidade e do curso de reci-
clagem, que é obrigatório. Se 
o motorista for flagrado pela 
fiscalização dirigindo um veí-

culo com a carteira suspensa, 
terá que pagar multa de apro-
ximadamente R$ 900, terá o 
veículo retido até a chegada 
de outra pessoa habilitada, 

além da cassação da carteira 
por dois anos.

NOVA PONTUAÇÃO
Antes da entrada em vigor 

das alterações, o motorista 
que atingisse 20 pontos du-
rante o período de 12 meses 
ficaria com a carteira suspensa. 
Agora, a suspensão ocorre de 

forma escalonada. O condutor 
tem a habilitação suspensa 
com 20 pontos (se tiver duas 
ou mais infrações gravíssi-
mas, 30 pontos (uma infração 

gravíssima na pontuação); 40 
pontos (nenhuma infração 
gravíssima na pontuação).

No caso do motorista que 
exerce atividade remunerada, 
como taxistas e de aplicativos 
de transporte, a suspensão 
ocorre somente quando atin-
gir o número fixo de 40 pon-
tos, independentemente da 
gravidade da infração.

A multa gravíssima é de 
R$ 239,37 e gera sete pontos 
na CNH. O motorista comete 
esse tipo de infração ao diri-
gir falando ao celular, avan-
çar sinal de trânsito, andar 
na faixa exclusiva de ônibus, 
parar em vaga destinada à 
pessoa com deficiência, en-
tre outras condutas

As demais infrações geram 
menos pontos – grave (cinco 
pontos), média (quatro pon-
tos) e leve (três pontos).

Para consultar o número 
de pontos na carteira, o mo-
torista pode acessar o site 
do Detran de seu estado ou 
baixar o aplicativo oficial CNH 
Digital para celulares.

Divulgação

O Brasil enfim encerrará a 
sua trajetória nas Eliminatórias 
da América do Sul. Com vaga 
assegurada para a Copa do 
Mundo desde o ano passado, a 
Seleção Brasileira vem utilizan-
do as últimas partidas do tor-
neio como jogos preparatórios 
para o Mundial do Catar. Nesta 
terça-feira (29), a partir das 
20h30, no Estádio Hernando 
Siles, a Canarinho mede forças 
com a Bolívia pela última roda-
da das classificatórias.

Detalhes de Bolívia x Brasil

O Brasil tem dois desfal-
ques importantes no time 
titular. Neymar e Vinícius Jú-
nior receberam cartões ama-
relos na goleada sobre o Chile 
e estão suspensos para o em-
bate com os bolivianos. Com 
isso, o técnico Tite precisará 
mudar a formação envolven-
do os 11 iniciais.

Além disso, o goleiro We-
verton, do Palmeiras, não esta-
rá disponível. O jogador sofreu 
trauma na mão esquerda e foi 
desconvocado, abrindo espaço 
para Santos, do Athletico Para-
naense. De qualquer forma, o 

titular debaixo das traves deve 
continuar sendo Alisson.

Depois da realização dos 
treinos, a tendência é de que 
o Brasil inicie a partida com a 
seguinte escalação: Alisson; 
Daniel Alves, Marquinhos, 
Éder Miltão e Alex Telles; Fa-
binho, Bruno Guimarães e 
Lucas Paquetá; Philippe Cou-
tinho, Richarlison e Antony.

Na tabela de classificação 
das Eliminatórias, o Brasil é o 
líder isolado com 42 pontos. 
A Bolívia, por sua vez, está na 
nona e penúltima colocação, 
com 15 unidades.

Como funciona o limite de pontos na CNHComo funciona o limite de pontos na CNH
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
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: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COMPLE-
TA 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 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 re-
visada 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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466

TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp: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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 99616-
7408
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp: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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
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 dynami-
que 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 13-
4848 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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

BRASIL, 29 DE MARÇO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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 ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 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 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063

APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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 ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 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 Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas sa-
cadas grandes sendo no 
4° andar (escada), tem 
92mts², bloco com 7 ap-
tos. 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$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta 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 óti-
mo acabamento e estru-
tura 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 pro-
posta 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, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da 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 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (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 imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.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 imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, 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 ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil 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
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Na última semana, Da-
vid Beasley, diretor 
executivo do Progra-

ma Mundial de Alimentos da 
ONU (World Food Program-
me), entoou o alerta de que a 
guerra entre a Rússia e a Ucrâ-
nia pode desencadear uma 
crise de grande impacto sobre 
a segurança alimentar de di-
versos países, em proporção 
não vista desde a Segunda 
Guerra Mundial. Tal preocupa-
ção, também compartilhada 
por diversos especialistas, se 
justifica pois os dois países en-
volvidos no conflito são gran-
des exportadores de produtos 
agroalimentares — juntos, a 
Rússia e a Ucrânia respondem 
por 27% das exportações glo-
bais de trigo, 18% de milho e 
77% do óleo de girassol.

Apenas três cereais — arroz, 
trigo e milho — respondem 
por mais de 40% da ingestão 
de calorias do mundo. O trigo, 
sozinho, representa 20% e a es-
calada imediata de preços des-
se cereal em nível global tem 
gerado preocupações, princi-
palmente de países altamente 
dependentes da importação 

de alimentos que já vinham 
enfrentando a alta de preços 
desde o início da pandemia 
da covid-19. A relação entre 
estoques e consumo global de 
alimentos dos grãos já estava 
baixa havia tempos, devido a 
diversos fatores conjunturais e 
climáticos que  afetavam as ca-
deias de produção nos últimos 
anos, elevando preços.

Com a guerra, já se verifi-
cam impactos significativos 

na produção e no escoamento 
de produtos e a maior incerte-
za diz respeito à capacidade 
de colheita em curto prazo. 
Estima-se que 30% das terras 
agricultáveis na Ucrânia estão 
dentro da linha da batalha, 
com interrupção imediata de 
produção. O redirecionamen-
to de combustíveis e mão de 
obra para uso das forças arma-
das certamente neutraliza a 
capacidade de plantio.

A logística representa outro 
desafio preocupante. Tanto a 
Ucrânia como a Rússia escoam 
mais de 90% da sua produção 
de grãos por meio de portos no 
Mar Negro. Hoje, esse caminho 
é palco de guerra e a Rússia tem 
bloqueado todo acesso aos por-
tos ucranianos. A Ucrânia tem 
uma extensa rede de ferrovias, 
mas insuficiente para escoar os 
enormes volumes de grãos pro-
duzidos no país. Os exportado-

res russos, por sua vez, sofrem 
com sanções internacionais que 
bloquearam o seu acesso aos 
sistemas de pagamentos, além 
da exclusão por empresas marí-
timas ao redor do mundo.

Como consequência, o 
Programa Mundial de Ali-
mentos das Nações Unidas 
já estima que o efeito de 
sanções na Rússia e as sus-
pensões das exportações da 
Ucrânia paralisaram 13,5 mi-

lhões de toneladas de trigo 
e 16 milhões de toneladas de 
milho nos dois países.

Para além dos impactos 
diretos causados pelo confli-
to, uma série de consequên-
cias indiretas e circunstâncias 
preocupantes precisam ser 
levadas em conta.  O preço 
do transporte marítimo já se 
elevou em 70% e pode até 
triplicar nos próximos me-
ses, segundo informações de 
mercado. A alta do petróleo 
e a consequente elevação do 
preço da energia também in-
fluencia todos os elos das ca-
deias agroalimentares globais.

O mercado de fertilizan-
tes, dos quais a produção de 
grãos no plano global é de-
pendente, tem passado por 
aumentos históricos. Para além 
do encarecimento do gás na-
tural usado em sua produção, 
a Rússia e Bielorrússia são pro-
dutores notáveis, e as sanções 
contra estes países levam a 
preocupação de escassez de 
insumos agropecuários ao 
plano internacional — o que 
impacta diretamente a pro-
dução brasileira, revelando a 
complexidade dos sistemas 
agroalimentares globais.

Reprodução

A guerra da Ucrânia e o A guerra da Ucrânia e o 
fantasma de uma crise alimentar globalfantasma de uma crise alimentar global
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No documentário “É de 
Mim Mesmo”, Whindersson 
Nunes revelou que Alok 
teve um papel importante 
em sua vida. Sobretudo, no 
período em que o humoris-
ta enfrentou a depress**. O 
DJ, ao falar do assunto, enal-
teceu o amigo e ressaltou o 
desejo de vê-lo bem.

“Ele ia muito para a minha 
casa durante aquele mo-
mento dele”, lembrou Alok. 
em entrevista ao ‘Splash’. “Eu 
estava tentando, de alguma 
forma, ajudá-lo, ouvi-lo”.

Apesar do momento 
difícil, Alok conta como 
tratou Whindersson. “Ele é 
um garoto muito especial 
e em nenhum momento 
o tratei como um doent*”, 
destacou ele, que, quando 
tinha 10 anos, também so-
freu com a doença.

“Eu já sabia como era, 
e tentar explicar isso para 
alguém que nunca teve, é 
como explicar o gosto amar-
go para quem nunca provou. 
Como eu já tinha provado 
desse amargo, quis ajudá-lo. E 
ele superou com muito bom 
humor, o que é muito legal”.

A cerimônia do Oscar de 
2022 teve um momen-
to marcante, sem ne-

nhuma relação com o cinema. 
A agressão de Will Smith em 
Chris Rock se tornou o grande 
assunto da noite. Ainda assim, 
o evento que contou com 23 
categorias, a maioria dos ven-
cedores foi previsível. Contu-
do, a premiação foi capaz de 
entregar algumas surpresas, 
e o Diário do Estado preparou 
uma análise da edição.

OS GANHADORES
“Duna” foi o maior ganha-

dor da cerimônia, com seis 
estatuetas. O longa triunfou 
em Melhor Edição, Melhor 
Som, Melhor Trilha Sonora, 
Melhor Fotografia, Melhor 
Design de Produção e Me-
lhores Efeitos Visuais. Todas 
essas vitórias eram espera-
das, sem nenhuma surpresa 
entre elas. Mesmo assim, 
confirmou a força da obra 
em Hollywood.

“Encanto” venceu em Me-
lhor Animação, “Summer of 
Soul (…ou Quando a Revolu-
ção Não Pode Ser Televisiona-
da)” levou Melhor Documen-

tário e “Drive My Car” faturou 
Melhor Filme Internacional. 
Todos foram resultados pre-
visíveis, assim como “No Time 
To Die” ganhando como Me-
lhor Canção Original.

Ainda na lista dos vence-
dores esperados, “The Long 
Goodbye” recebeu a estatue-
ta de Melhor Curta-Metra-
gem; “Cruella” se deu bem em 
Melhor Figurino; e “Os Olhos 
de Tammy Faye” confirmou o 
favoritismo em Melhor Ma-
quiagem e Cabelo.

Nas categorias de atua-

ção, Ariana DeBose (Melhor 
Atriz Coadjuvante, por “Amor, 
Sublime Amor”), Jessica 
Chastain (Melhor Atriz Princi-
pal, por “Os Olhos de Tammy 
Faye”) e Will Smith (Melhor 
Ator Principal, por “King Ri-
chard”) eram os mais cotados 
e confirmaram isso no palco.

CONTROVÉRSIAS
“Ataque dos Cães” era o 

mais badalado, sendo o dono 
do maior número de indica-
ções (12). No entanto, o filme 
ficou apenas com a categoria 

de Melhor Direção, com Jane 
Campion. Foi pouco, mas ao 
menos garantiu um momento 
histórico com duas mulheres 
ganhando em sequência, após 
vitória de Chloé Zhao em 2021.

Quem roubou a cena foi 
“No Ritmo do Coração”. Na 
época em que a Academia di-
vulgou os indicados, era um 
dos azarões. Porém, a Apple 
investiu bastante na campa-
nha (aqui no Brasil, o filme 
está disponível na Amazon 
Prime Video) e o filme ga-
nhou o coração dos votantes.

Justiças e injustiças: uma Justiças e injustiças: uma 
análise dos vencedores do Oscar análise dos vencedores do Oscar 

Alok conta como prestou Alok conta como prestou 
apoio à Whindersson Nu-apoio à Whindersson Nu-
nes durante período difícilnes durante período difícil

LUIZ F. MENDES
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FAUSI HUMBERTO
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