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Estado registra saldo positivo
de 7.716 novas vagas de trabalho
Goiás registrou saldo positivo de 7.716 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (30/09). Esse foi o terceiro mês com números positivos no Estado.
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Candidaturas negras aumentam
e expõem desigualdade
A participação de negros aumentou nas eleições 2020 em relação ao
último pleito municipal, em 2016. Ao analisar os dados, no entanto, vê-se uma disparidade entre partidos e cargos disputados. p4
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CNH Social tem quatro etapas
O

Reprodução

Governo de Goiás,
por meio do Departamento Estadual
de Trânsito, está oferecendo
4.014 vagas para pessoas de
baixa renda que desejam obter, mudar ou adicionar categoria à Carteira Nacional de
Habilitação gratuitamente.
As inscrições estão abertas até o dia 18 de outubro, apenas, pelo site www.
detran.go.gov.br e podem
ser feitas até pelo celular. O
programa tem quatro etapas: inscrição, classificação,
efetivação da matrícula e o
processo de habilitação.
Em dez dias de inscrições,
cerca de 30 mil pessoas se
candidataram. A lista com
os classificados dentro do
número de vagas deve ser
publicada até a primeira
quinzena de novembro. Os
convocados terão prazo para
apresentar a documentação,
comprovando as informações fornecidas no ato da
inscrição, e efetivar o Renach
(Registro Nacional de Carteira de Habilitação).
Os contemplados recebem isenção de taxas como
inclusão no Renach, Licença
de Aprendizagem de Direção
Veicular, agendamento de
prova teórica, agendamento de exame prático, exame
médico e psicológico. A pessoa com deficiência classificada dentro do número de
vagas também se abstém de
pagar pela junta médica.
Por meio de parcerias
com os Centros de Formação
de Condutores (CFCs), são
oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito,
as aulas práticas de direção e
até três retestes gratuitos.

Para obter a CNH, o candidato deve fazer exames
médico e psicológico. Após
essa etapa, deverá passar
por curso de legislação de
trânsito e prova teórica. Se
aprovado no exame de legislação, ele receberá autorização para iniciar as aulas
práticas. Cumprida a carga
horária estabelecida pelo
Código Brasileiro de Trânsito,
passará pela prova prática de
direção veicular.

Saneago negocia contas
vencidas durante a pandemia
A Saneago anunciou, nesta
quarta-feira (30), a Sanear Contra a Covid-19, uma oportunidade para regularizar as contas
de água e esgoto vencidas entre
os meses de fevereiro a julho de
2020. O programa é voltado para
imóveis residenciais, comerciais
e industriais de todo Estado.
A companhia oferece duas
formas de pagamento: à vista
ou parcelado sem juros. Para
os clientes da categoria Social,

os valores em aberto podem
ser parcelados em até 12x, com
desconto de 100% sobre multa,
juros e atualização monetária.
Já para as demais categorias,
o parcelamento ocorre em até 4x
com descontos de 100% sobre
esses índices. Há também a opção de parcelar os débitos de 5x
a 12x e, nesses casos, os descontos sobre multa, juros e atualização monetária são de 80%. Não
há cobrança de valor mínimo .
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CadÚnico ativo
O programa CNH Social é
dividido em três modalidades: estudantil, rural e urbana. Na primeira, podem se
candidatar jovens, de 18 a 25
anos, que tenham cursado e
concluído o ensino médio na
rede pública estadual. Para
essa modalidade, um dos
critérios de desempate será
a nota média apurada pela
Secretaria de Educação do
Estado de Goiás.

Para todas as modalidades, é obrigatório que o postulante tenha inscrição ativa
no Cadastro Único para programas sociais do governo
federal (CadÚnico).
Nas modalidades urbana
e rural, as vagas estão abertas para pessoas com idade
igual ou superior a 18 anos,
com CadÚnico ativo, que
saibam ler e escrever. Caso
deseje pleitear vaga de
mudança ou adição de ca-

tegoria, os candidatos não
podem ter praticado, nos
últimos 12 meses que antecedem à inscrição, infração
de trânsito de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente em média.
Cinco por cento das vagas
serão destinadas a pessoas
com deficiência, com exceção das referentes à mudança para categoria D. Nesse
caso, não haverá reserva de
vagas para PCDs.

Em 24 horas, PRF atende oito acidentes
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Nas últimas 24 horas, a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) atendeu oito acidentes, que provocaram ferimentos em cinco pessoas
nas rodovias federais que
cortam o estado de Goiás.
Os policiais flagraram 339
infrações de trânsito, sendo
que 26 veículos estavam com
os ocupantes sem cinto de segurança e 15 motoristas ultrapassaram em local proibido.
Além disso, dois condutores foram impedidos de

continuar a viagem por estarem sob efeito de álcool.
Ao todo, os agentes fede-

rais fiscalizaram 1.458 veículos e 1.276 pessoas transitando pelas BR goianas.
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Empresário é preso
suspeito
de cometer
ataques cibernéticos
A Polícia Civil, por meio
da Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), prendeu
preventivamente
nessa
terça-feira, 29, um empresário, de 31 anos, apontado como principal suspeito
de aplicar golpes a operadoras de internet e causar
prejuízo a operadoras de
todo o país. O investigado,
Alexandre Pereira Barros,
é proprietário de uma
provedora de internet, localizada no Setor Santos
Dumont, em Goiânia.
Por meio das investigações policiais dos Estados de Goiás e Tocantins,
foram levantadas provas
que o apontam como suposto responsável e coordenador de vários ataques
cibernéticos, nos quais ele
se identifica pelo codinome de “Guerreiro”. Segundo os levantamentos, ele
hackeava as concorrentes,
impedindo que elas conseguissem fornecer o serviço
aos seus clientes.
Após atacar o sistema
das empresas, o “Guerreiro” exigia o pagamento de
valores em bitcoins e somente cessava os ataques
após realizado o pagamento. Ainda de acordo com a
Polícia Civil, o homem tinha
um grupo em uma rede
social de mensagens chamado “Escritório do Guerreiro”, por meio do qual ele
e colegas trocavam ideias
sobre como realizar os ataques cibernéticos.
O investigado já havia
sido preso pela DERCC no
dia 31 de agosto deste ano,
em decorrência da Operação Attack Mestre, realizada
pelas Delegacias de Crimes
Cibernéticos dos Estados de
Goiás e Tocantins, em parceria com o Laboratório de
Operações Cibernéticas do
Ministério da Justiça, mas
atualmente respondia às
investigações em liberdade.
Agora, ele agora segue à disposição do Poder Judiciário
e será levado para o Tocantins, de onde é o mandado
de prisão preventiva expedido contra ele.
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Estado registra saldo positivo de 7.716
novas vagas de trabalho em agosto
Reprodução

Redação

G

oiás registrou saldo
positivo de 7.716
empregos com carteira assinada em agosto,
segundo dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira
(30/09). Esse foi o terceiro
mês com números positivos
no Estado, com destaque
para a indústria (2.435 novas vagas), construção civil
(2.143), seguido do comércio (1.869), serviços (1.289).
Os números demonstram,
como ressalta o governador
Ronaldo Caiado, que Goiás
“tem feito a tarefa de casa”.
“Seremos o primeiro Estado
a sair da crise e a fazer com
que todas as famílias que
foram penalizadas ou pela
perda de renda, de emprego ou até de sua pequena
e média empresa, sejam as
primeiras a se recuperar”,
projeta Caiado.
Os novos dados divulgados pelo Caged são a
diferença entre o número
de admissões (42.022) e

de desligamentos (34.306)
promovidos pelas empresas
goianas, no mês de agosto.
“Temos três meses consecutivos de índices positivos
nesse período de pandemia,
com destaque para a nos-

sa indústria, que é o setor
que mais gerou empregos
em Goiás em todo ano de
2020. O resultado é sinal do
esforço do governo estadual
para incentivar a abertura
de postos de trabalho e da

Goiás quita folha salarial de setembro
Nesta quarta-feira, foram
pagos os salários dos servidores públicos estaduais, com
vencimentos referentes ao
mês de setembro, de acordo
com o Portal do Estado de Goiás. O pagamento foi feito dentro do mês trabalhado. O governador Ronaldo Caiado fez o

anuncio em suas redes sociais.
“Não é dia 10 ainda, mas o
servidor público de Goiás está
com o salário na conta. Mais
uma vez pagamos dentro do
mês trabalhado, adiantado. É
compromisso e respeito”, afirma o governador. Os mais de
160 mil servidores do Executivo,

entre ativos, aposentados e pensionistas, recebem integralmente o salário nesta quinta-feira.
Segundo os dados da Gerência de Administração Financeira do Tesouro Estadual da
Secretaria da Economia, o valor
pago é de R$ 1,290 bilhão com
os encargos. Desse total, R$

política ativa de estímulos
adotada pela Secretaria de
Indústria, Comércio e Serviços”, disse o secretário
Adonídio Neto, titular da SIC.
Dos cinco setores avaliados pelo Ministério

811,1 milhões são de salários
dos servidores ativos e R$ 479,1
milhões são para os inativos.
Desde dezembro de 2019
o pagamento da folha salarial
dos servidores públicos estaduais está sendo feito dentro do
mês trabalhado. “Nunca atrasamos a folha em nosso governo,
apesar de o governo anterior
ter deixado um mês e meio sem
pagar”, finaliza Ronaldo Caiado.

da Economia – indústria,
construção civil, comércio,
serviços e agropecuária –,
somente o último apresentou leve queda (-20), em
razão do período de entressafra.

Líder no Centro-Oeste
O saldo de 7.716 novos
postos de trabalhado criados em agosto coloca Goiás
em primeiro lugar na geração de empregos na região
Centro-Oeste, com variação
positiva de 0,63%. O Distrito
Federal teve resultado positivo de 3.421, Mato Grosso
de 3.935 e Mato Grosso do
Sul de 2.612 vagas.
Ao longo de 2020, o Estado registrou cinco meses
positivos e três negativos.
Em janeiro, o saldo foi de
7.982 admissões e, em fevereiro, de 11.584. No início
da pandemia da Covid-19,
Goiás apresentou dados negativos: março (-2.055), abril
(-21.489) e maio (-5.656),
com a retomada a partir de
junho, quando o saldo foi de
3.894 novas vagas de emprego. Em julho, mais crescimento: 4.929.
O Brasil também registrou saldo positivo no
mês de agosto. Foram gerados 249.388 empregos. No
acumulado do ano, no entanto, o saldo ainda é negativo: -849.387.
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Candidaturas negras aumentam e expõem
desigualdade entre cargos e partidos
Divulgação

Redação

A

participação de negros aumentou nas
eleições 2020 em
relação ao último pleito municipal, em 2016, segundo
dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ao analisar
os dados, no entanto, vê-se
uma disparidade entre partidos e cargos disputados.
Enquanto a participação
de pretos e pardos chega a
50% de todas as candidaturas, nas disputas majoritárias cai para 35%. Comparações entre partidos também
expõem desigualdade: uns
ultrapassam 60%, outros
têm índice inferior a 10%.
Para analista entrevistado
pelo UOL, essa diferença
fala sobre a expectativa das
legendas de vitórias nas eleições, em especial em grandes cidades.
De acordo com dados
disponibilizados pelo TSE até
a manhã da última segunda
(28), pretos e pardos somam
272.039 candidaturas, quase
50% dos 545.437 inscritos.
Deste total, 260.563 (47,8%)
se registraram como brancos,
2.159 (0,4%), como indígenas

e 1.946 (0,36%), como amarelos. Há ainda 8.730 (1,6%) que
não informaram raça.
A participação é um avanço em relação aos 47,6%
de candidatos ditos pretos
e pardos da última eleição,
que teve, por sua vez, 51,5%
de candidatos brancos. Mas
se mantém díspar na propor-

ção da população brasileira,
com 56,2% considerados
negros ou pardos segundo o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
Em eleições majoritárias,
índice cai para 35%
Quando se olha só as eleições majoritárias, com os
candidatos a prefeito, a par-

ticipação de negros cai para
35%. Para o cientista político
Cristiano Rodrigues, professor da UFMG (Universidade
Federal de Minas Gerais), isso
é resultado da falta de políticas de incentivo a candidaturas negras e mostra como os
partidos veem suas chances
de vitória nos pleitos.

“Não houve nenhum incentivo institucional para
que aumentassem as candidaturas negras. Teve a
decisão do TSE [de financiamento proporcional para
candidatos negros], mas foi
aprovada para 2022 e quase uma semana antes de os
partidos decidirem suas cha-

pas”, avalia Rodrigues.
Agora, o STF julga se já a
medida deverá valer para este
ano. Estão quatro votos a favor. A decisão deve sair nesta
semana, mas, como os registros já foram encerrados, não
deverá surtir efeito prático
para o pleito de 2020.
Além disso, diz o pesquisador da UFMG, essa diferença demonstra o perfil que
os partidos entendem como
vencedores do pleito.
“A competição eleitoral é determinante [para a
escolha do candidato]. Os
partidos tendem a escolher
nomes com maiores chances de serem eleitos, o que
muitas vezes coincide com o
perfil do homem, branco, de
classe média ou alta, que já
foi eleito… Em especial nas
grandes cidades.”
Segundo ele, em cidades
menores ou com maioria
de população negra, isso se
dissipa mais. Na capital paulista, por exemplo, enquanto
32% da população se identifica como negros ou pardos,
três dos 14 (21%) candidatos
se registraram como pretos.
PSTU tem maior participação negra; Novo, a menor
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Veículos
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649

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

ANO 12, Nº 2569
COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
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-------------------------------

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880

JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4 sendo um suíte, sala,
cozinha americana, 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 americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil

JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br

AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatárea. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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RBD se reunirá para live,
mas não como você queria

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução/Instagram

Filme ‘O Auto da Compadecida’ completa 20 anos;

Redação

H

á algumas semanas,
toda a discografia do
RBD voltou às plataformas digitais após um longo imbróglio judicial sobre o
acervo musical do sexteto.
Mas as surpresas não pararam por aí. Agora, o grupo se
reunirá para uma live especial em dezembro.
Porém, o que era seria o
início de um sonho, parece que
vai dar errado. Apenas quatro
integrantes do RBD estarão na

apresentação. Anahí, Maite,
Christopher e Christian estão
confirmados. Dulce María e Alfonso Herrera não participarão.
A ruiva está grávida e, por
isso, não estará na transmissão. Poncho, entretanto, já
demonstrou em diversas
ocasiões que não tem interesse em uma reunião do
RBD. Aliás, foi pela desistência dele que o sexteto encerrou as atividades no fim da
década de 2000
A live do RBD (ou “quase
RBD”), chamada de Ser O Pa-

recer, será paga. O valor do
ingresso é US$ 25 (algo em
torno de R$ 140, no câmbio
desta quarta-feira, 30).
As vendas abrem no dia
4 de outubro, no site oficial
do evento.
A volta do RBD, além de
reaquecer o coração dos fãs
– órfãos de músicas da banda há 12 anos – também reaqueceu a marca do grupo do
mercado fonográfico.
Segundo a Universal Music
(via G1), o sexteto foi o artista
mais tocado simultaneamen-

te em nível global no Spotify;
o primeiro artista de língua espanhola com 32 faixas no Top
200 do Spotify Brasil; e detém
o recorde de maior número
de canções de um artista mexicano no Top 200 do Spotify.
Todos os discos de estúdio do RBD foram disponibilizados nas plataformas
de streaming. Ficaram de
fora, entretanto, os registros ao vivo, como Live in
Hollywood, Hecho en España e um dos queridinhos
do público, Live in Rio.

Há duas décadas, o cinema nacional era presenteado com um dos filmes
mais comentados até hoje.
Baseado em uma peça teatral de 1955 escrita por
Ariano Suassuna, O Auto
da Compadecida completou 20 anos em setembro,
ainda em alta, sendo celebrado a cada reprise na TV.
O filme é unanime e
agrada todas as idades. Até
aquelas pessoas que dizem
não apreciar o cinema nacional costumam abrir uma
exceção para a obra.
Com um humor abrasileirado, O Auto da Compadecida não tem somente um
ou dois personagens marcantes. A infiel e fogosa Dora
(Denise Fraga) esposa do
padeiro de pavio curto Eurico (Diogo Vilela); o capitão
de um grupo de cangaceiros
Severino (Marco Nanini); a
romântica Rosinha (Virgínia
Cavendish); e os inesquecíveis Diabo (Luís Melo), Jesus
Cristo (Maurício Gonçal-

ves) e Nossa Senhora (Fernanda Montenegro) são
apenas alguns.
Ao longo da narrativa,
acompanhamos os amigos Chicó (Senton Mello)
e João Grilo (Matheus Nachtergaele). Chicó busca
lidar com o medo para ter
uma vida melhor, mas está
sempre metido em emboscadas, várias das quais
resultantes de sua relação
com Dora e Rosinha. Já o
criativo João Grilo usa de
suas histórias, por vezes
mentirosas, para conseguir
o que deseja.
De uma maneira lúdica,
O Auto da Compadecida
utiliza do humor para satirizar a igreja e os políticos,
principalmente. São piadas
e frases que atravessam os
anos e nunca ficam datadas. “Desse jeito o inferno
vai terminar igual a uma
repartição pública: existe,
mas não funciona”, diz o
Diabo impaciente na cena
do julgamento final.

