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A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, n, em última votação projeto que impede a realização de cursos online na área da saúde. A me-
dida valerá para cursos técnicos, de nível superior e de pós-graduação. Caso vire lei, a proposta se estenderá as redes de ensino públicas 
e privadas de Goiânia. Além disso, o descumprimento dessa medida poderá acarretar em multa de 5 mil reais para a instituição. p3
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DIÁRIO DO ESTADO

MAGUITO 
VILELA É ELEITO 
PREFEITO 
DE GOIÂNIA

Câmara de Goiânia aprova o projeto que 
proíbe cursos à distância na área da saúde

Em Goiânia, 
mais da metade 
dos eleitores 
invalidou voto  p2

Mulheres, negros, 
pardos e jovens, as 
“vítimas” preferenciais 
do desemprego  p4 p8

David Prowse, o intérprete de 
Darth Vader, morre aos 85 anos
 O ator britânico David Prowse, que fez o papel de Darth Vader nos três 
filmes originais da saga “Star Wars”, morreu neste domingo aos 85 anos, 
segundo informou a BBC. A causa da morte ainda não foi divulgada. 

Em Goiás, 
agropecuária 
criou mais de 
5,7 mil novos 
empregos for-
mais em 2020  
p3
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O segundo turno em Goi-
ânia, realizado neste domin-
go (29/11), teve 36,75% de 
abstenção. Isso significa que 
356.949 eleitores deixaram 
de ir às urnas. O presidente do 
TRE-GO, desembargador Lean-
dro Crispim, relacionou a alta 
taxa à pandemia de covid-19. 

 Com 100% das urnas 
apuradas, a capital goiana 

também registrou 4,26% de 
votos em branco (26.193) e 
ainda 9,86% nulos (60.546). 

 Maguito Vilela (MDB) foi 
eleito prefeito de Goiânia 
para a gestão 2021/2024 com 
52,60% dos votos, o que re-
presenta 277.497. Seu adver-
sário Vanderlan Cardoso (PSD) 
teve 47,40%, que significam 
250.036 votos. 

Van com 
equipes do 
TJ-GO vão a 
cinco bairros 
para negociar 
dívidas de 
contribuintes

Em Goiânia, mais da metade 
dos eleitores invalidou voto

Iris afirma que já cumpriu sua missão
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Maguito Vilela, do 
MDB, foi eleito 
neste domingo 

(29) prefeito de Goiânia para 
o mandato de 2021 a 2024. In-
ternado em tratamento con-
tra o coronavírus há mais de 
1 mês, o candidato derrotou 
Vanderlan Cardoso, do PSD. 
Ao fim da apuração, ele teve 
52,60% dos votos válidos. Fo-
ram 277.497 votos no total.

O político, de 71 anos, dis-
putou o 2º turno e foi eleito 
sem saber dos resultados das 
urnas, pois está sedado na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 

de um hospital de São Paulo.
O resultado foi divulga-

do às 18h42 deste domin-
go (29). Vanderlan Cardoso 
teve 250.036 votos, o que 
totalizou 47,40% dos votos 
válidos. A eleição em Goiâ-
nia teve 36,75% de absten-
ção, 4,26% votos brancos e 
9,86% votos nulos.

O vice-prefeito de Ma-
guito é Rogério Oliveira da 
Cruz, do Republicanos, que 
é vereador em Goiânia e tem 
54 anos. Após o resultado, a 
equipe de campanha se reu-
niu em um hotel da capital e 

fez uma oração pela recupe-
ração do prefeito eleito.

“Agradecemos ao eleitor 
por depositar seu voto no 
Maguito Vilela. Ele se mul-
tiplicou em Goiânia, porque 
criamos uma força grande 
de aliados. Todo o plano de 
Maguito será executado nos 
próximos quatro anos, e ele 
estará ao nosso lado”, disse 
o vice-prefeito eleito.

O filho de Maguito Vile-
la e presidente estadual do 
MDB, Daniel Vilela, disse que 
foi uma campanha atípica.

“Não posso deixar de re-

gistrar um fato desta campa-
nha desrespeitosa contra o 
nosso candidato, uma cam-
panha vergonhosa, pessoas 
que demonstraram não ter 
o mínimo escrúpulo com a 
vida humana. Saíram por aí, 
nesta semana, com carros de 
som anunciando a morte do 
candidato adversário e dis-
paro em massa no WhatsA-
pp com mensagens de fake 
news relativas ao estado de 
saúde do candidato. Com 
certeza, isso teve influência 
e trouxe insegurança a mui-
tas pessoas” disse.

Daniel Vilela disse ain-
da que espera um diálogo 
entre o poder municipal 
e o estadual. “Tentamos 
agenda com o governa-
dor Ronaldo Caiado desde 
antes da campanha e não 
conseguimos. Acredito que 
agora, depois das eleições, 
com certeza ele terá”, com-
pletou. Após a vitória, o 
governador publicou uma 
nota parabenizando Magui-
to pela vitória nas urnas.

Maguito e Rogério fazem 
parte da coligação Pra Goi-
ânia Seguir em Frente, for-
mada pelos partidos PMB/ 
PTC/ Patriota/ MDB/ Repu-
blicanos/ PC do B.

Covid-19
Maguito Vilela testou po-

sitivo para o coronavírus no 
dia 20 de outubro. Dois dias 
depois, ele foi internado em 
um hospital de Goiânia. No 
dia 26, para garantir maior 
suporte ventilatório e tratar 
as inflamações no pulmão, 
ele foi transferido para um 
leito de UTI.

No dia seguinte, em 27 de 
outubro, o político foi levado 
ao Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, para dar conti-
nuidade ao tratamento con-
tra o coronavírus, onde está 
internado até este domingo. 
Maguito foi entubado no dia 
30 de outubro, chegou a ser 
extubado em 8 de novem-
bro, mas voltou à ventilação 
mecânica no dia 15, durante 
o 1º turno das eleições.

Atualmente, ele está com 
uma traqueostomia e ligado 
a uma máquina chamada 
ECMO, que funciona como 
um pulmão mecânico.

Em agosto deste ano, Ma-
guito perdeu duas irmãs para 
a Covid-19 em um intervalo 
de menos de dez dias. Elas 
tinham 82 e 76 anos e mo-
ravam em Jataí, cidade natal 
do político localizada no su-
doeste de Goiás.

Reprodução

Projeto realizado du-
rante a Semana Nacional 
de Conciliação é realizado 
até sexta-feira, das 8h às 
18h, com pausa para al-
moço. Veículo vai passar 
pelos bairros Vera Cruz, 
Residencial São Carlos, 
Jardim Novo Mundo, 
Parque Atheneu e Jardim 
Guanabara.

A partir desta segun-
da-feira (30), é realizada 
a 15ª edição da Semana 
Nacional da Conciliação, 
em Goiânia. Entre as no-
vidades está o projeto de 
atendimento itinerante, 
que leva uma van para cin-
co bairros da capital para 
fazer negociações com 
contribuintes com dívidas 
(veja endereços abaixo).

O atendimento vai 
até sexta-feira (4) e acon-
tece das 8h às 12h e das 
14h às 18h, por ordem de 
chegada. Segundo a orga-
nização, para evitar a dis-
seminação do coronavírus, 
serão distribuídas apenas 
24 senhas por dia, sendo 
três senhas a cada hora.

O veículo ficará esta-
cionado em escolas mu-
nicipais que funcionarão 
como postos de atendi-
mento. Os setores que 
receberão visitas são: 
Vera Cruz, Residencial 
São Carlos, Jardim Novo 
Mundo, Parque Atheneu 
e Jardim Guanabara.

A ação, batizada de 
Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc) Itinerante, é 
resultado de uma parceria 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO) 
com a Prefeitura de Goiâ-
nia. O objetivo é diminuir 
a dificuldade de acesso ao 
Poder Judiciário e à Prefei-
tura de Goiânia.

Na manhã desse domin-
go democrático, 29, o atual 
prefeito de Goiânia, Iris Re-
zende, compareceu ao Co-
légio Marista, para exercer 
o seu direito ao voto.

Na ocasião, ele chegou 
acompanhado de seu se-
cretário e auxiliares. Iris, 
já comunicou que irá se 
aposentar da vida pública, 
no dia 31 de dezembro, 

passando o cargo de pre-
feito para Maguito Vilela 
(MDB) ou Vanderlan Car-
doso (PSD), que disputam 
o segundo turno.

Em entrevista, o político 
afirmou que cumpriu seus 
objetivos como prefeito e 
acredita que a população 
irá fazer uma boa escolha.

“Tenho certeza que a po-
pulação de Goiânia fará uma 

boa escolha. Minha missão 
quando me candidatei era 
consertar a prefeitura, que 
estava em situação caóti-
ca, e consegui. Hoje nossa 
capital está com excelente 
saúde financeira,todos os 
serviços estão em pleno 
funcionamento e com inter-
venções que vai garantir o 
crescimento da nossa cida-
de”, afirmou.

Maguito Vilela, do MDB, 
é eleito prefeito de Goiânia
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Apesar do ano atípico, 
por causa da pande-
mia da Covid-19, a 

agropecuária goiana man-
tém saldo positivo de contra-
tações em 2020. No acumu-
lado de janeiro a outubro, 
foram contabilizados 22.550 
novos empregos formais 
no Estado de Goiás, sendo 
5.758 na agropecuária (den-
tro da porteira). O número 
referente ao campo repre-
senta 25,5% das novas vagas, 
de acordo com análise feita 
pela Gerencia de Inteligência 
de Mercado da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), com base 
nos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados 
pelo Ministério da Economia.

Dentro do agronegócio, 
no “depois da porteira”, 
destacam-se as novas vagas 
criadas pela indústria de ali-
mentos. Foram criadas 4.794 
vagas, sendo 2.209 empre-
gos formais gerados na ati-
vidade de abate e produção 
de carnes, 1.198 novos em-
pregos formais gerados na 
fabricação de conservas de 

frutas, legumes e outros ve-
getais e 1.018 novos empre-
gos formais foram gerados 
na fabricação de açúcar. O 
agronegócio goiano gera 
emprego tanto na agrope-

cuária como nos demais se-
tores, já que a agropecuária 
produz matéria-prima para a 
indústria e impacta os outros 
setores da economia, como 
transporte e varejo.

O secretário de Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento de Goiás, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, 
avalia que os dados do em-
prego formal, no acumulado 

de 2020, refletem a força 
do agro e são resultado das 
políticas públicas desenvol-
vidas pelo Governo de Goiás 
de incentivo à produção e 
geração de renda. “O resul-

tado do trabalho do nosso 
produtor garante o abasteci-
mento interno e externo, ge-
rando excelentes indicadores 
econômicos e com impactos 
sociais positivos, por meio de 
geração de novos empregos. 
A agropecuária no Estado de 
Goiás tem um forte encadea-
mento com os demais setores 
econômicos, sendo a mola 
propulsora de nosso desen-
volvimento”, afirma.

Sazonalidade
A sazonalidade do em-

prego é intrínseca à agro-
pecuária, de forma que 
algumas atividades fecha-
ram postos de trabalho em 
outubro, como o cultivo 
de cana-de-açúcar e a pro-
dução de sementes. A ativi-
dade agropecuária registrou 
fechamento de 838 postos 
de emprego formal no úl-
timo mês, explicado pela 
peculiaridade do setor. Esse 
número foi puxado principal-
mente pelos desligamentos 
de trabalhadores no proces-
so de produção de sementes 
certificadas, dinâmica recor-
rente nesta atividade.

A Câmara Municipal de 
Goiânia aprovou, n, em últi-
ma votação projeto que im-
pede a realização de cursos 
online na área da saúde. A 
medida valerá para cursos 
técnicos, de nível superior 
e de pós-graduação.

Caso vire lei, a proposta se 

estenderá as redes de ensino 
públicas e privadas de Goiâ-
nia. Além disso, o descumpri-
mento dessa medida poderá 
acarretar em multa de 5 mil 
reais para a instituição, po-
dendo esse valor ser triplica-
do, bem como a cassação do 
alvará de funcionamento do 

entidade educacional.
A propositura da lei foi ini-

ciada pela vereadora Sabrina 
Garcêz (PSD), em 2018. A ve-
readora apresentou como jus-
tificativa que “a formação de 
profissionais neste setor exige 
aprofundamento de conhe-
cimentos teóricos e técnicos 

que podem ser prejudicados 
pela metodologia aplicada 
à distância. E as tecnologias 
em saúde são extremamente 
dinâmicas, como aplicação 
de vacinas que requerem do 
estudante o contato direto 
com o paciente, com métodos 
aprendidos presencialmente”.

Reprodução

Câmara de Goiânia aprova projeto que proíbe cursos à distância na área da saúde

Em Goiás, agropecuária criou mais de 
5,7 mil novos empregos formais em 2020
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Os rojões ouvidos lá 
pelos lados de Bra-
sília em celebração 

pela “retomada” do merca-
do de trabalho, supostamen-
te atestada pelos números 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), parecem precipita-
dos, já que os dados retra-
tados pela versão trimestral 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNADC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), muito mais 
completos e precisos, mos-
tram um cenário totalmen-
te diferente. O emprego, 
neste caso, continua enco-
lhendo, ao mesmo tempo 
em que o desemprego bate 
novos recordes de alta, 
atingindo preferencialmen-
te – mas não com exclusi-
vidade – mulheres, jovens, 
negros e pardos.

A pesquisa desmonta as 
teses mais caras alardeadas 
pelo “desgoverno” federal 
ao mostrar que o mercado 
de trabalho continua sus-
tentando indicadores muito 
negativos. Os mesmos dados 
sugerem ainda que a ten-

dência de piora nos próxi-
mos meses ainda não pode 
ser descartada diante do 
número crescente de pes-
soas desalentadas por não 
conseguirem alguma forma 
de ocupação, vale dizer, de 
sustento para suas famílias 
em meio à pandemia.

A taxa de desemprego em 
todo o País atingiu 14,6% no 

terceiro trimestre deste ano, 
recorde na série trimestral, 
atingindo 14,092 milhões de 
trabalhadores – da mesma 
forma, o númeromais ele-
vado desde que a pesquisa 
ganhou o formato atual, em 
2012, com alta de 12,6% 
frente ao mesmo período 
do ano passado. No tercei-
ro trimestre de 2019 e no 

segundo deste ano, a taxa 
havia sido de 11,8% e 13,3%, 
respectivamente, em inequí-
voca tendência de alta. Em 
Goiás, a taxa de desocupa-
ção saiu de 10,8% no tercei-
ro trimestre do ano passado 
para 13,2% em igual período 
deste ano, depois de alcançar 
12,8% no trimestre imediata-
mente anterior. Em números 

absolutos, a pesquisa mostra 
461,0 mil pessoas desocupa-
das no terceiro trimestre des-
te ano, frente a 414,0 mil em 
idêntico período de 2019, em 
alta de 11,5%.

Cores dramáticas
O cenário surge muito 

mais dramático quando o 
desemprego é decomposto 

com base na idade, gênero 
e raça dos trabalhadores. 
Para as mulheres, a taxa 
de desemprego chegou a 
16,8%, frente a 12,8% para 
os homens. A taxa de deso-
cupação alcançou níveis his-
tóricos entre jovens de 18 a 
24 anos, batendo em 31,4% 
no terceiro trimestre deste 
ano, o que se compara com 
14,2% para a faixa entre 25 a 
39 anos e 9,9% para aqueles 
trabalhadores com idade en-
tre 40 a 59 anos. Em todas as 
faixas etárias, no entanto, os 
números foram os maiores 
da série, superando até mes-
mo a recessão de 2015/16. 
Negros e pardos registra-
ram taxas de 19,1% e 16,5%, 
saindo de 17,8% e 15,4% 
no segundo trimestre, pela 
ordem. Entre os brancos, a 
taxa avançou de 10,4% para 
11,8%. O indicador superou 
a taxa média de desempre-
go para trabalhadores com 
ensino médio incompleto 
(24,3%) e mesmo para os 
que haviam concluído o en-
sino médio (17,0%), batendo 
em 17,1% para trabalhado-
res com educação superior 
incompleta.

Divulgação

Mulheres, negros, pardos e jovens, as 
“vítimas” preferenciais do desemprego



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 
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
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 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

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
-------------------------------
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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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$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
ETHIUS 17/18,  1.3x, 
prata, completo, 44mil 
kms. (64)9.93285470
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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

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

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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 
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
-------------------------------
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.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
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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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$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
ETHIUS 17/18,  1.3x, 
prata, completo, 44mil 
kms. (64)9.93285470
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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

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

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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 
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
-------------------------------
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.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 30 de Novembro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 30 de Novembro de 2020viral
Reprodução

O francês Romain 
Grosjean escapou da morte 
no acidente mais assusta-
dor da Fórmula 1 nos últi-
mos anos, na primeira vol-
ta do GP do Barein, neste 
domingo. A Haas do fran-
cês explodiu em chamas e 
foi partida ao meio depois 
de uma batida violentíssi-
ma no guard rail após um 
toque com a AlphaTauri do 
russo Daniil Kvyat.

Grosjean ficou no co-
ckpit em chamas por 29 
segundos, mas, sem ter 
desmaiado com o impacto, 
conseguiu sair do que so-
brou de seu carro e correu 
para pular o guard rail en-
quanto sua Haas continua-
va pegando fogo. Na confu-
são, o piloto saiu correndo 
sem uma das sapatilhas.

O francês sofreu quei-
maduras leves nas mãos, 
mas sem nenhuma fratu-
ra. Consciente, o piloto da 
Haas foi levado ao centro 
médico do autódromo 
de Sakhir, e, em seguida, 
transportado de helicóp-
tero ao Hospital Central do 
Barein, que fica a dez mi-
nutos do circuito. O piloto 

da Haas passará uma noite 
no hospital.

A prova foi interrompida 
com a bandeira vermelha 
porque o guard rail ficou 
bastante danificado. Os 
responsáveis pela infraes-
trutura do autódromo co-
meçaram imediatamente 
o trabalho de reconstrução 
da barreira. O reinício da 
corrida aconteceu mais de 
1h20 após o acidente.

No acidente, ocorrido 
na saída da curva 3, Grosje-
an tentou desviar de ou-
tros carros mais lentos à 
sua frente e derivou para a 
direita, onde estava Kvyat. 
O bico do carro do russo to-
cou no pneu traseiro direi-
to da Haas do francês, que 
rumou para o guard rail.

O carro foi partido ao 
meio, com toda a parte tra-
seira de um lado, e a parte 
do cockpit, pegando fogo 
com Grosjean dentro, do 
outro. Dois fiscais de pista 
com extintores de incên-
dio se aproximaram do 
carro em chamas e apaga-
ram o incêndio, enquanto 
o piloto pulava o guard 
rail para fugir.

O ator britânico David 
Prowse, que fez o 
papel de Darth Va-

der nos três filmes originais 
da saga “Star Wars”, morreu 
neste domingo (29) aos 85 
anos, segundo informou a 
BBC. A causa da morte ain-
da não foi divulgada.

“Que a força esteja com 
ele, sempre!” disse seu agen-
te Thomas Bowington. “Em-
bora famoso por interpretar 
muitos monstros - para mim 
e para todos que conhece-
ram Dave e trabalharam com 
ele, ele foi um herói em nos-
sas vidas”, acrescentou.

Em 2009, Prowse anunciou 

que estava com câncer de 
próstata e que havia passado 
por sessões de radioterapia em 
Londres. Ele disse, em entrevis-
ta coletiva à época, estar fazen-
do progressos no tratamento e 
se sentindo “fantástico”.

Hamill já tinha contato 
com o mundo dos cinemas 
antes mesmo de iniciar a car-
reira como ator. Ele foi treina-
dor pessoal do ator Christo-
pher Reeve e responsável por 
prepará-lo fisicamente para o 
papel em “Superman”.

A carreira de Prowse 
como ator durou 50 anos, 
mas foi seu papel como Dar-
th Vader que lhe trouxe fama 

internacional. Ele trabalhava 
como fisiculturista quando foi 
escolhido para o papel, em 
1976. Mas, por causa de seu 
sotaque britânico forte, ele foi 
dublado pelo norte-america-
no James Earl Jones.

Com o sucesso de Star 
Wars, Prowse participou de 
convenções sobre a saga em 
todo o mundo durante quase 
40 anos, mas houve rumores 
de que mais tarde se desen-
tendeu com o diretor George 
Lucas e foi banido dos even-
tos oficiais em 2010.

Apesar de sua fama como 
Darth Vader, Prowse costu-
mava dizer que seu trabalho 

como o personagem Green 
Cross Code Man, o herói 
criado para promover uma 
campanha britânica de segu-
rança no trânsito, foi “o me-
lhor trabalho que já teve”.

Em 2011, o ator lançou 
sua autobiografia “Straight 
from the Force’s Mouth”. Mark 
Hamill, que Luke Skywalker 
nos filmes, lamentou a mor-
te de David Prowse em uma 
mensagem no Twitter.

“Muito triste em saber 
da morte de David. Ele era 
um homem gentil e muito 
mais do que Darth Vader. 
Ele amava seus fãs tanto 
quanto eles o amavam.”

Reprodução/Instagram

David Prowse, o intérprete de 
Darth Vader, morre aos 85 anos

Acidente assustador na 
Fórmula 1 deixa Grosjean 
sob fogo por 29 segundos


