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Goiás tem melhor agosto em 
4 anos na criação de empresas
Goiás acumulou, em agosto deste ano, 2.558 novos registros de abertura de empresas na Junta Comercial do Estado (Juceg), 
maior número entre os meses de 2020. O mês superou os resultados obtidos em agosto nos últimos quatro anos. p2

Senado 
aprova 

alterações 
no Código de 

Trânsito p3

Multa para 
cerol subirá 
para R$ 5 mil p2

‘Revisitando 
Museus’ 
estreia hoje p8

Polícia Civil cumpre mandados contra 
grupo suspeito de tráfico em Itapuranga
A Polícia deflagrou a Operação Purgatório, que tem como alvo uma orga-
nização criminosa responsável por tráfico de drogas e outros crimes. p2
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Goiás tem melhor agosto em 
4 anos na criação de empresas
Goiás acumulou, em 

agosto deste ano, 
2.558 novos regis-

tros de abertura de empre-
sas na Junta Comercial do 
Estado (Juceg), maior núme-
ro entre os meses de 2020. 
Com o quantitativo, o referi-
do mês superou os resulta-
dos obtidos em agosto nos 
últimos quatro anos. 

Desde 2016, o último re-
corde em agosto havia sido 
registrado em 2019, com a 
abertura de 2.121 empresas. 
Os resultados de junho e ju-
lho de 2020, também supe-
raram os dos últimos quatro 
anos. No sexto mês do ano 
foram abertas 2.116 empre-
sas, contra 1.637, em 2019, 
1.680, em 2018, 1.706, em 
2017 e 1.816, em 2016.

Em julho, foram abertas 
2.532 empresas, o maior 
resultado para o mês desde 
2016. No período avaliado, 
o último recorde para o mês 
foi verificado ano passado, 
com 2.134 novos negócios.

Para o governador Ro-
naldo Caiado, o resultado 
reforça a expectativa de que 
Goiás será o primeiro Estado 
a superar a crise econômica 
resultante dos reflexos da 
pandemia do novo corona-
vírus. “Vamos ampliar, ainda 
mais, o respaldo aos nossos 
empreendedores. Propicia-
mos as condições para que 
mais empresas venham se 
instalar em nosso Estado, 
com geração de empregos, 
renda e oportunidades, 
de modo a contribuir para 
esse importante momento 
de retomada”, destacou. 

O presidente da Juceg, 
Euclides Barbo Siqueira, 
avalia que o empreendedor 
goiano está conseguindo se 
destacar, mesmo diante da 
crise econômica provocada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. “Batemos recor-
des seguidos. O empreende-
dor goiano se sobressai em 
vários campos do comércio e 
da indústria”, afirmou.

De acordo com Euclides, 
do total de empresas aber-
tas em agosto, 101 delas 
foram constituídas com 
capital social acima de R$ 
500 mil, isto é, empreendi-
mentos de médio porte. 

Além disso, mais de mil 
empresas foram criadas com 
a participação de mulheres 

no quadro societário. “A mu-
lher se sobressai, levanta as 
mangas e vai à procura de 
algum novo negócio. A difi-
culdade está colocada, mas 
os empreendedores buscam 
desenvolver seu trabalho”, 
ressaltou Euclides Barbo. 

De janeiro a agosto de 
2020, Goiás registrou o 
maior número de abertura 
de empresas nesse perío-
do, desde 2016. Foram 16,6 
mil empresas registradas 
na Juceg nesses primeiros 
oito meses do ano, ante 
15,9 mil em 2019, o que re-
presenta uma alta em tor-
no de 5% neste ano. 

Na comparação com a mé-
dia de empresas abertas de 
janeiro a agosto dos últimos 

quatro anos, que é de 14,6 
mil, o resultado de 2020 é 
quase 14% maior. Ainda con-
forme balanço da Juceg, o 
volume de empresas extintas 
teve queda, tanto em agosto 
quanto no conjunto de todo 
o ano. No mês passado, foi 
registrado o fechamento de 
1.032 empresas, ante 1.270 
em igual período de 2019.

De janeiro a agosto de 
2020, foram extintos 8,5 
mil empreendimentos, sen-
do que em 2019 e 2018 o 
número de encerramentos 
registrados nesse período 
totalizou em 8,7 mil. 

Para o titular da Secreta-
ria de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC), Adonídio 
Neto, Goiás será o primeiro 

Estado a sair da crise eco-
nômica provocada pela co-
vid-19. De acordo com ele, o 
conjunto de ações do Gover-
no Estadual na área da eco-
nomia é o responsável direto 
pelo crescimento sólido da 
indústria, recuperação dos 
empregos, fortalecimento 
das micro e pequenas em-
presas e intensificação do 
comércio exterior goiano

“Analistas indicam que, 
entre outros Estados, Goiás 
sairá da crise em 2021. Acre-
dito que isso vai ocorrer ain-
da este ano. Basta ver nos-
sos números da indústria, 
dos empregos e agora esse 
recorde de abertura de em-
presas em plena pandemia”, 
conclui Adonídio.

Reprodução

Startup 
da UFG 
desenvolve 
tecnologia 
para otimizar 
gestão de 
resíduos

A startup Acqua Ambien-
tal, incubada no CEI - Centro 
de Empreendedorismo e 
Incubação da Universidade 
Federal de Goiás, desenvolve 
projeto com seis cooperati-
vas de  recicláveis de Goiânia.

O objetivo é reunir, na 
plataforma Selletiva, dados 
sobre coleta, transporte, 
transbordo e separação de 
materiais.”É possível redu-
zir custos operacionais e 
potencializar receitas, ba-
sicamente aposentando os 
controles por planilhas ele-
trônicas”, explica o CEO da 
Acqua Ambiental, Frederi-
co Fragonar Cardoso.

Pela plataforma Selle-
tiva, as cooperativas têm 
acesso a informações deta-
lhadas sobre a origem e a 
quantidade de resíduos, tra-
jeto e destino, inclusive com 
fotos.”Há casos, em que o 
gerador de resíduos con-
trata uma pessoa física ou 
empresa para fazer a desti-
nação correta dos materiais, 
mas o contratado descarta  
em córregos, lotes baldios 
e até mesmo em áreas ru-
rais”, alerta Fragonard.

A Uniforte, entidade 
que reúne as cooperativas 
atendidas pela startup, afir-
ma que os  maiores bene-
fícios da plataforma são a 
transparência e o controle 
de dados sobre os maiores 
geradores dos resíduos, 
que nesse contexto de cri-
se, fazem muita diferença.

O lucro do setor despen-
cou, a partir da pandemia.
Materiais, como garrafas 
pet, embalagens tetra pak 
e embalagens de produtos 
para higiene aumentaram, 
no período, de acordo com 
a Uniforte, pois as pessoas fi-
caram mais tempo em casa.

Por outro lado, o lixo 
produzido pelas empresas, 
como  por exemplo  o  pa-
pel, diminuiu drasticamen-
te. “De mil reais, alguns tra-
balhadores tiveram a renda 
reduzida para até trezentos 
reais ao mês; a  plataforma é 
uma ferramenta  importan-
te para a recuperação dos 
nossos cooperados”, afirma 
a presidente da Uniforte,  
Dulce Helena do Vale.

Multa para quem 
vender cerol subirá 
para R$ 5 mil em Goiânia

Polícia Civil cumpre mandados contra 
grupo suspeito de tráfico em Itapuranga

A multa para o estabeleci-
mento que for pego vendendo 
cerol em Goiânia subirá de R$ 
1.5 mil para R$ 5 mil. A alteração 
está prevista no Projeto de Lei nº 
91/2020, de autoria do vereador 
Álvaro da Universo (Patriota), 
aprovado em segunda e última 
votação na Câmara Municipal. 
O projeto seguirá para sanção 
do prefeito Iris Rezende. 

Segundo Álvaro, comer-
ciantes na capital estão ven-
dendo o produto cortante para 
linhas de pipa, mesmo com a 
proibição desde a promulga-
ção da Lei Municipal 8.832, de 
2009. Para ele, “a continuidade 
da prática delitiva tem como 
razão o valor baixo das multas, 
que não serve de desestímulo 
para o comércio ilegal”.

A Polícia Civil defla-
grou nesta quinta-feira 
(3/9), no interior de 
Goiás, a Operação Pur-
gatório, que tem como 
alvo uma organização 
criminosa responsável 
por tráfico de drogas e 
outros crimes, como as-
sociação para o tráfico, 
roubo de veículos e até 
homicídio. Os suspeitos 

atuavam em Itapuranga e 
nas cidades vizinhas. 

A operação é realizada 
pelo Grupo Especial de Re-
pressão a Narcóticos (Ge-
narc) em Itaberaí, Itapuran-
ga, Mozarlândia e Formosa. 
Foram empregados cerca 
de 100 policiais civis para o 
cumprimento de 20 manda-
dos de prisões temporárias 
e 23 mandados de busca 

e apreensão expedidos 
pela Vara dos Feitos Re-
lativos a Organizações 
Criminosas e Lavagem de 
Capitais de Goiânia.

Também participam 
da operação policiais pe-
nais da Diretoria-Geral de 
Administração Peniten-
ciária e peritos da Supe-
rintendência da Polícia 
Técnico-Científica.
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Senado aprova alterações no 
Código de Trânsito Brasileiro
O Senado aprovou on-

tem o Projeto de Lei 
(PL) 3.267/2019, que 

altera regras do Código de 
Trânsito Brasileiro. O projeto, 
apresentado pela Presidên-
cia da República, traz várias 
alterações, entre elas estão a 
diminuição na punição para 
excesso de velocidade e o au-
mento da validade da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 
O texto retorna à Câmara.

Além do aumento na valida-
de da CNH para dez anos para 
condutores com menos de 50 
anos de idade, a proposta torna 
todas as multas leves e médias 
puníveis apenas com advertên-
cia, caso o condutor não seja 
reincidente na mesma infração 
nos últimos 12 meses. O PL 
ainda cria o Registro Nacional 
Positivo de Condutores (RNPC). 
Esse registro fará uma espécie 
de listagem de bons condutores.

O projeto também passa 
a exigir o transporte de crian-
ças menores de dez anos e 
com menos de 1,45 metro 
nas cadeirinhas que sejam 

adequadas à sua faixa etária. 
O projeto original abrandava 
a multa por descumprimento 
da regra, mas o texto apro-
vado resgatou a condição de 
“gravíssima” da infração.

Outro destaque é a altera-
ção da “Lei do Farol Baixo”. O 
PL aprovado hoje determina 
que ela somente se aplique 
aos casos de rodovias de pista 
simples, e exige que os veícu-
los novos sejam fabricados 
com luzes de rodagem diurna.

 
Polêmica
Um dos pontos polêmi-

cos, e que foi alvo de críticas 
de vários senadores, está no 
trecho que aumenta o limite 
de pontos na carteira para a 
suspensão do direito de dirigir. 
Hoje, para suspender a carteira 
são 20 pontos. O texto aumen-
ta para 40 pontos no caso de 
condutores profissionais, inde-
pendente do tipo de infração 
cometida. Para os demais con-
dutores, estabelece critérios 
a depender do número de in-
frações gravíssimas cometidas. 

Caso não tenham nenhuma in-
fração gravíssima, o limite será 
também de 40 pontos.

“O país com um volume 
de acidentes tão grande, com 
milhares de mortos todos os 
anos, temos que tomar muito 
cuidado no afrouxamento da 
legislação e das exigências”, 
disse Wellington Fagundes 
(PL-MT). O relator do projeto 
no Senado, Ciro Nogueira (PP-
-PI), defendeu o projeto como 
um ajuste na legislação. “Esse 
Código de Trânsito não vem 

incentivar a impunidade. Ele 
vem a ajustar uma série de 
situações fundamentais que 
hoje existe um vazio enorme, 
como é o caso das cadeirinhas. 
Tenho certeza que esse Código 
vai ajudar o combate ao perigo 
do trânsito em nosso país”.

Apesar de defender o pro-
jeto, Nogueira acatou uma 
emenda do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES), consi-
derando-a uma melhoria ao 
texto. A emenda impede a 
substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de 
direito em caso de homicídio 
ou lesão corporal cometidos 
no trânsito por condutores al-
coolizados ou sob a influência 
de substâncias psicoativas.

 
Divergências 
sobre votação
Vários senadores tentaram 

adiar a votação do projeto, que 
já havia sido retirado de pauta 
em agosto. Alguns pediram a 
palavra para fazer um apelo 
pelo adiamento do debate e da 

Marcello Casal Jr.

OCB-GO solicita maior isenção de ICMS para usinas fotovoltaicas
A OCB-GO protocolou um 

ofício junto ao governo de 
Goiás recomendando que 
seja estendida a isenção do 
ICMS para geração de ener-
gia fotovoltaica para 5 MW 
(megawatt). Atualmente essa 
isenção incide em projetos de 
1 MW. Segundo a organiza-
ção, um dos objetivos é pro-
mover a adoção de energia 
limpa e renovável no setor 
produtivo goiano. Além dis-

so, a OCB-GO acredita que o 
alargamento da isenção tam-
bém pode estimular a criação 
de cooperativas de geração 
distribuída fotovoltaica.

Segundo o analista técnico 
e econômico do Sistema OCB, 
Marco Morato, a solicitação do 
cooperativismo goiano é pio-
neira e deve estimular outras 
unidades estaduais da OCB a 
também solicitarem isenção 
semelhante junto às suas res-

pectivas secretarias estaduais 
da Fazenda. “Goiás é um exem-
plo para que outros estados 
também solicitem a isenção. 
Sabemos que estados como 
São Paulo, Ceará, Pará, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul já de-
monstraram interesse”, disse.

O ofício protocolado pela 
OCB-GO teve o apoio da Asso-
ciação Brasileira de Energia So-
lar Fotovoltaica (Absolar), que 
realizou um estudo apresentan-

do a viabilidade da isenção para 
geração de energia fotovoltaica 
para 5 MW, em Goiás. Segundo 
apontamentos da Absolar, Mi-
nas Gerais já pratica a mesma 
isenção de impostos e hoje é o 
Estado que lidera a geração dis-
tribuída no Brasil, com cerca de 
56,7 mil usinas instaladas, mais 
de 390% em relação à Goiás.

Segundo o presidente exe-
cutivo da Absolar, Rodrigo 
Lopes Sauaia, a redução de 

ICMS para projetos de 5 MW 
de energia fotovoltaica incen-
tiva a instalação de usinas e 
isso aquece o mercado local, 
produzindo geração de tribu-
tos em outros setores. “Com 
a instalação de usinas fotovol-
taicas, quando uma coopera-
tiva deixa de gastar na energia 
elétrica, esse dinheiro vai ser 
aplicado na compra de ou-
tros serviços, comércio e gira 
a economia, ainda provoca a 

geração de empregos”, disse.  
O presidente do Sistema 

OCB-GO, Luís Alberto Pereira 
está otimista em relação ao 
posicionamento do governo 
estadual para a expansão da 
isenção de ICMS para projetos 
de 5 MW. “O governo estadual 
tem se mostrado aberto a esti-
mular projetos que aqueçam a 
economia e possibilitem o au-
mento da competitividade das 
empresas goianas”, afirmou.

votação. Para eles, esse PL não 
é urgente e deve ser discutido 
em um período pós-pandemia, 
quando audiências públicas e 
debates presenciais em comis-
sões serão restabelecidos.

Os senadores Styvenson 
Valentim (Podemos-RN), poli-
cial militar, e Fabiano Contara-
to (Rede-ES), delegado da Polí-
cia Civil e ex-diretor do Detran, 
foram apontados pelos seus 
pares como especialistas no 
tema. Ambos foram contrários 
à discussão e votação da maté-
ria no dia de hoje. “Em quatro 
anos trabalhando no trânsito 
eu aprendi que velocidade e 
imprudência causam aciden-
tes e danos. Esse projeto de lei 
está vindo muito rápido, sem 
discussão”, disse Valentim.

A senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) também se opôs. 
Gabrilli é tetraplégica, vítima 
de um acidente automobilís-
tico. “Não é razoável que o 
Senado aprove uma matéria 
dessa envergadura sem de-
bater com profundidade. No 
trânsito, eu prefiro ficar com a 
cautela, não com a imprudên-
cia que me deixou tetraplégi-
ca”, disse a senadora paulista.

As falas, no entanto, não fo-
ram suficientes para sensibilizar 
a maioria do plenário do Sena-
do. O requerimento de retirada 
de pauta foi derrotado por 39 
votos a 30. (Agência Brasil)
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Após demissões, funcionários 
da Embraer entram em greve

Em assembleia na tarde 
desta quinta-feira (3), 
funcionários da Embra-

er decidiram entrar em greve 
após a empresa anunciar a 
demissão de 900 trabalhado-
res. Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos 
Campos, a medida impede a 
conclusão do processo de des-
ligamento dos empregados.  

“Os trabalhadores da Embra-
er aprovaram em assembleia, 
nesta quinta-feira, a deflagração 
de greve contra as demissões 
anunciadas pela empresa. Com 
isso, a Embraer fica proibida de 
concluir os cortes dos 2.500 tra-
balhadores [900 demissões so-
madas a 1.600 desligamentos 
de funcionários que aderiram 
a planos de demissão volun-
tária propostos pela empre-
sa]. A legislação brasileira 
proíbe a demissão de grevis-
tas”, diz, em nota, o sindicato. 

Na assembleia, além do 
pedido de reversão das demis-
sões, os trabalhadores aprova-
ram proposta de um teto sala-
rial de R$ 50 mil na companhia.

“Há três salários superio-
res a R$ 1 milhão por mês na 
empresa. Um deles chega a R$ 
2.170.666,62 e é descrito no 
documento como sendo de 
um conselheiro. Há ainda o re-
gistro de 46 salários superiores 
a R$ 100 mil e 127 superiores 
a R$ 50 mil”, ressalta a nota do 
sindicato. (Agência Brasil)

Antônio Milena



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 COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado 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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sen-
do um suíte, sala, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento 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 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
-------------------------------
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 ame-
ricana, na laje, área de 
serjoiaempreendimentos.
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-
mínio, porcelanato 80x80, 
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. BANDEIRAN-
TES 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

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem 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 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios 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 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

CLASSI AMOR
-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER 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 DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica 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 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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
-------------------------------
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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado 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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sen-
do um suíte, sala, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento 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 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
-------------------------------
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 ame-
ricana, na laje, área de 
serjoiaempreendimentos.
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-
mínio, porcelanato 80x80, 
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. BANDEIRAN-
TES 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

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem 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 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios 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 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

CLASSI AMOR
-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER 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 DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica 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 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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
-------------------------------
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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Goiás: programa 
Revisitando 
Museus estreia hoje

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura (Se-
cult Goiás), estreia, nesta 
sexta-feira (4/9), o progra-
ma Revisitando Museus. 
A iniciativa faz parte do 
projeto Cultura em Casa. 
A nova atração propõe le-
var ao público, de maneira 
virtual e periodicamente, 
as principais exposições 
temporárias realizadas no 
Museu da Imagem e do 
Som de Goiás (MIS-GO).

O Revisitando Mu-
seus será exibido por 
meio de vídeos gravados 
e divulgados nas redes 
sociais e canal do Youtu-
be da Secult Goiás todas 
as sextas-feiras. Segun-
do a Secult Goiás, o pro-
jeto de estreia também 
evidenciará as exposi-
ções de longa duração 
dos Museus Zoroastro 
Artiaga, Pedro Ludovico, 
Palácio Conde dos Arcos 
e Museu Ferroviário de 
Pires do Rio.

Segundo a gerente 
de Museus, Bibliotecas, 

Instituto Goiano do Livro e 
Arquivo Histórico da Secult 
Goiás, Keith Valéria Tito, o ob-
jetivo é “mostrar ao público a 
complexidade envolvida nos 
trabalhos de curadoria reali-
zados pelas instituições muse-
ológicas da pasta, comunicar 
os seus acervos e também 
ressaltar a importância das 
parcerias na trajetória desses 
espaços de memória”.

Em sua primeira edição, 
o programa visitará a expo-
sição Lençóis Esquecidos no 
Rio Vermelho, da pesquisa-
dora e artista visual Selma 
Parreira, com fotografias 
que registram a intervenção 
urbana realizada por ela, no 
leito do rio, juntamente com 
imagens do fotógrafo Alois 
Feichtenberger, pesquisadas 
no Museu da Imagem e do 
Som de Goiás. A exposição, 
que além das fotografias, 
trouxe a instalação desses 
lençóis e outros artefatos 
que integram o universo 
das lavadeiras, permaneceu 
aberta à visitação de 7 de 
julho a 30 de setembro de 
2010, na sede do MIS-GO.

Netflix anuncia que vai 
produzir minissérie sobre 
a carreira de Ayrton Senna

A Netflix anunciou nes-
ta quinta-feira (3/9) a 
produção da primeira 

série ficcional sobre o tri-
campeão mundial de Fórmu-
la 1 Ayrton Senna. Com lan-
çamento previsto para 2022, 
serão oito episódios voltados 
principalmente para mostrar 
a personalidade e a vida ínti-
ma de quem era chamado de 
Beco ou Becão pelas pessoas 
mais próximas. As filmagens 
serão realizadas no Brasil e 
também no exterior em lo-
cais por onde Senna passou.

A família do tricampeão 
também participa ativamente 
do projeto e autorizou a equi-
pe de gravação a ter acesso à 
casa onde Senna cresceu em 
São Paulo. “É muito especial 
poder anunciar que contare-

mos a história que poucos co-
nhecem dele. A família Senna 
está empenhada em fazer 
deste projeto algo totalmen-
te único e inédito. E ninguém 
melhor do que a Netflix, que 
tem um alcance global, para 
ser nossa parceira neste pro-
jeto”, afirmou a irmã de Ayr-
ton, Viviane Senna.

A história da série terá iní-
cio no começo do anos 1980, 
quando o então jovem Ayr-
ton decide deixar a família 
em São Paulo para se arriscar 
na Inglaterra para compe-
tir na Fórmula Ford 1600. A 
série vai mostrar passagens 
pouco conhecidas, dramas 
na vida pessoal, superação e 
os bastidores que marcaram 
a formação dele como pilo-
to. A minissérie será gravada 

em inglês e português e terá 
a produção da Gullane.

O Estadão havia anteci-
pado a informação sobre o 
projeto em novembro de 
2019. “Não posso falar ainda 
com quem, mas já estamos 
em processo de roteirização 
para uma série. Vamos pas-
sar outro lado do Ayrton, 
não só a parte da Fórmula 
1”, disse na ocasião a sobri-
nha do tricampeão, Bianca 
Senna, que é diretora de 
branding do Instituto Ayrton 
Senna, responsável por gerir 
a área de negócios e planejar 
ações de marketing para pre-
servar a imagem do piloto.

“Assim como Senna come-
çou sua jornada em São Pau-
lo e conquistou o mundo, es-
tamos honrados em levar sua 

inspiradora trajetória para 
todos os seus fãs, onde quer 
que eles estejam. Ayrton Sen-
na tem um legado que atra-
vessa gerações e fronteiras, e 
a Netflix se orgulha de poder 
levar um novo olhar sobre o 
homem por trás do piloto”, 
afirmou a diretora de produ-
ções originais internacionais 
da Netflix no Brasil, Maria 
Angela de Jesus.

Senna foi campeão mun-
dial de Fórmula 1 em 1988, 
1990 e 1991. Foi vice-cam-
peão em 1989 e 1993. Em 
dez anos na principal cate-
goria do automobilismo, o 
piloto acumulou 41 vitórias, 
65 pole positions e 80 pódios 
até morrer em um acidente 
durante o GP de San Marino, 
em Ímola, em 1994.
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