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Decreto assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB),  autoriza a retomada das aulas presenciais em todos os níveis de instituições de ensi-
no públicas e privadas. De acordo com o texto, contudo, “é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, cobrindo nariz e boca, quan-
do houver necessidade de sair de casa e, em caso de desobediência, poderão ser aplicadas penalidades de acordo com a legislação”. p4
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DIÁRIO DO ESTADO

“O GAMBITO DA 
RAINHA”: BUSCAS 
POR JOGADAS DE 
XADREZ DISPARAM

Prefeito Iris autoriza volta às 
aulas presenciais em Goiânia

Com 5 bilhões de impressões, “Vassoura 
Thru” bate recorde como maior campanha  

Hidrolândia: Zé Délio confirma 
liderança com mais de 51%

Aragoiânia: Luiz do Povão 
têm 31,5% dos votos 

Portelândia: Marly do Valdineis 
chega na reta final com 57,1%

Goiás: Cesinha lidera com 
23,9% dos votos diz pesquisa

Jandaia: Milena tem 51% 
dos votos na semana eleição

Buriti de Goiás: Dra. Átila 
lidera corrida pela prefeitura 

Montes Claros de Goiás: 
Vilmar Maciel lidera com 42,1%

 No sábado 31/11, o Dia das Bruxas do Burger King viralizou com memes e vídeos dos 
fãs da marca se “locomovendo” com suas vassouras em busca de um Whopper gratui-
to. A campanha “Vassoura Thru” já é a maior da história do BK em engajamento

 Justificativa 
em caso de 
ausência 
poderá ser 
feita por meio 
do aplicativo 
e-Título  p3
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Há 3 dias das eleições 
municipais, o cenário  
político em Hidrolândia 

está praticamente definido. O 
vereador e candidato a prefeito 
Zé Délio Júnior, do DEM apoia-
do pelo governador Ronaldo 
Caiado (DEM), consolidou sua 
liderança de acordo com os 
números apresentados pelo 
Instituto EPP-PESQUISA. A pes-
quisa registrada no TSE, com 
o número GO-09260/2020, 
ouviu 300 eleitores e foi re-
alizada entre os dias 08 de 
novembro mostrando os se-
guintes números estimulados: 
 

Há 3 dias das eleições munici-
pais, o cenário  político na cida-
de de Goiás deve dar a vitória 
ao vereador mais votado e can-
didato a prefeito Cesinha, do 
PSC. O candidato consolidou 
sua liderança de acordo com 
os números apresentados pelo 
Instituto EPP-PESQUISA. A pes-
quisa registrada no TSE, com o 
número GO-034465/2020, ou-
viu 330 eleitores e foi realizada 
entre os dias 06 de novembro 
mostrando os seguintes núme-
ros estimulados:

Há 3 dias das eleições munici-
pais, a corrida pela prefeitura 
em Jandaia já têm uma favo-
rita com a provável vitória a 
candidata a prefeita Milena, do 
MDB. A candidata consolidou 
sua liderança de acordo com 
os números apresentados pelo 
Instituto EPP-PESQUISA. A pes-
quisa registrada no TSE, com o 
número GO-5.727/2020, ouviu 
300 eleitores e foi realizada 
entre os dias 09 de novembro 
mostrando os seguintes núme-
ros estimulados:

Há 3 dias das eleições munici-
pais, o cenário político em Bu-
riti de Goiás está praticamente 
definido. A candidata a prefeita 
Dra. Átila, do DEM apoiada pelo 
governador Ronaldo Caiado 
(DEM), consolidou sua lideran-
ça de acordo com os números 
apresentados pelo Instituto EPP-
-PESQUISA. A pesquisa registra-
da no TSE, com o número GO-
04561/2020, ouviu 255 eleitores 
e foi realizada entre os dias 11 de 
novembro mostrando os seguin-
tes números estimulados:

Há 5 dias das eleições muni-
cipais, o cenário  político em 
Aragoiânia deve dar a vitória 
ao candidato a prefeito Luiz do 
Povão, do PSB. O ex-prefeito e 
candidato consolidou sua lide-
rança de acordo com os núme-
ros apresentados pelo Institu-
to EPP-PESQUISA. A pesquisa 
registrada no TSE, com o nú-
mero GO-01458/2020, ouviu 
298 eleitores e foi realizada 
entre os dias 31 de outubro 
mostrando os seguintes nú-
meros estimulados:

Há 3 dias das eleições muni-
cipais, o cenário político em 
Portelândia esta praticamente 
definido e deve dar a vitória a 
candidata a prefeita Marly do 
Valdineis, do Republicanos. A 
candidata consolidou sua lide-
rança de acordo com os núme-
ros apresentados pelo Instituto 
EPP-PESQUISA. A pesquisa re-
gistrada no TSE, com o número 
GO-07308/2020, ouviu 296 elei-
tores e foi realizada entre os dias 
06 de novembro mostrando os 
seguintes números estimulados:

Hidrolândia: Zé Délio confir-
ma liderança com mais de 51%

Goiás: Cesinha lidera com 
23,9% dos votos diz pesquisa

Jandaia: Milena tem 51% 
dos votos na semana eleição

Buriti de Goiás: Dra. Átila 
lidera corrida pela prefeitura 

Aragoiânia: Luiz do 
Povão têm 31,5% dos votos 

Portelândia: Marly do Valdineis 
chega na reta final com 57,1%

Goiânia, 12 de Novembro de 2020
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Para os eleitores que es-
tiverem fora de  fora de 
seu domicílio eleitoral 

ou que não puder ir registrar 
seu voto por qualquer outro 
motivo, a ausência pode ser 
justificada de forma virtual. De-
vido a pandemia da Covid-19, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
disponibilizou, pela primeira 
vez, no aplicativo e-Título, o 
Sistema Justifica, onde o eleitor 
poderá preencher os campos e 
anexar arquivos.

A nova versão do apli-
cativo com o serviço citado 
deve estar disponível até 
esta terça-feira, 10. Quem já 
possui o aplicativo no celular, 
deverá atualizá-lo. Uma das 
funcionalidades do Sistema 
Justifica é a possibilidade de 
o eleitor justificar ausência 
por não estar no seu local de 

votar por meio do sistema 
de georreferenciamento do 
aparelho celular ou tablet. 

O uso do georreferencia-
mento poderá ser utilizado 
apenas no dia e no horário 
da votação, ou seja, no dia 
15 de novembro, de 7h às 
17h, no primeiro turno, e se 
houver segundo turno, no 
dia 29 de novembro.

Justificativas por outros 
motivos, como saúde, tam-
bém podem ser feitas por 
meio do aplicativo, num pra-
zo de 60 dias após o término 
do primeiro e do segundo 
turno (caso ocorra) Um cam-
po para anexar arquivos es-
tará disponível aos eleitores.

Para justificar o voto 
pelo e-Título, o eleitor 
deve: baixar o aplicativo,  
disponibilizado gratuita-

mente nas plataformas 
Google Play e App Store, e  
realizar o cadastro na pla-
taforma. Com o registro fei-
to, apenas deve ir em “mais 
opções” e depois em “justifi-
cativa de ausência”. O proce-
dimento deve ser feito sepa-
radamente para cada turno.

Relembrando que o Re-
querimento de Justificativa 
Eleitoral continua disponível 
e  é uma alternativa para co-
municar o motivo da ausên-
cia. Ele pode ser entregue 
em qualquer zona eleitoral 
ou enviado ao juiz da zona 
eleitoral na qual a pessoa 
for inscrita. Nos dois  casos, 
a documentação comproba-
tória da impossibilidade de 
comparecimento ao pleito 
tem de ser enviada junto 
com o formulário.

A Justiça Eleitoral infor-
mou que alguns locais de 
votação foram alterados 
nestas eleições de 2020, 
tanto na capital Goiânia, 
como em cidades do inte-
rior do estado de Goiás. A 
mudança se deu porque lo-
cais estavam inviabilizados 
no dia 15 de novembro, 
data alterada da votação.

Por isso, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Goiás reco-
menda que os eleitores con-
firmem o local de votação 
antes de saírem para votar. A 
consulta pode ser feita pelo 
site do TRE de Goiás, ou ain-
da no aplicativo “E-Título”.

Nos dias 14 e 15 de no-
vembro, o TRE também 
atenderá pela central de con-

sulta do eleitor, no número 
148. Para sanar quaisquer 
dúvidas, entre em contato.

Atenção: para quem 
ainda não conhece, o 
“E-Título” é um aplicati-
vo do TSE que possibilita 

que o eleitor coloque seus 
dados e obtenha o título 
no celular, sem necessitar 
do documento impresso 
na hora de votar, a não ser 
que não contenha foto de 
identificação.

Reprodução

Eleitor, fique atento: locais de votação 
foram alterados em Goiânia e no interior

Há 3 dias das eleições muni-
cipais, o cenário político em 
Montes Claros de Goiás está 
praticamente definido. O can-
didato prefeito Vilmar Maciel, 
do MDB, consolidou sua lide-
rança de acordo com os núme-
ros apresentados pelo Instituto 
EPP-PESQUISA. A pesquisa re-
gistrada no TSE, com o núme-
ro GO-04176/2020, ouviu 385 
eleitores e foi realizada entre 
os dias 07 e 08 de novembro 
mostrando os seguintes núme-
ros estimulados:

Justificativa em caso de 
ausência poderá ser feita por 
meio do aplicativo e-Título

Montes Claros de Goiás: Vil-
mar Maciel lidera com 42,1%

Goiânia, 12 de Novembro de 2020
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Decreto assinado pelo 
prefeito Iris Rezende 
(MDB),  autoriza a reto-

mada das aulas presenciais em 
todos os níveis de instituições 
de ensino públicas e privadas. 
De acordo com o texto, contu-
do, “é obrigatório o uso de más-
caras de proteção facial, cobrin-
do nariz e boca, quando houver 
necessidade de sair de casa e, 
em caso de desobediência, po-
derão ser aplicadas penalidades 
de acordo com a legislação”.

Entre outras coisas, o de-
creto considera os indicadores 
epidemiológicos e notas téc-
nicas da Secretaria Municipal 
de Saúde e da Secretaria de 
Saúde do Estado, além da exi-
gência de protocolos rígidos 
de prevenção a proliferação 
da Covid-19, atividades de 
fiscalização e que o COE mu-
nicipal deliberou sobre flexi-
bilização e o relaxamento de 
atividades econômicas e não 
econômicas de Goiânia.

O retorno está autorizado 
e condicionado a obediência 
rigorosa dos protocolos sani-
tários das pastas de Saúde, sob 
pena de multa. Contudo, trata-
-se de uma permissão às insti-
tuições que tiverem interesse 
em voltar, não uma obrigação.

Estado
Vale lembrar, o governo de 

Goiás, por meio da Procura-
doria-Geral do Estado (PGE), 
informou que o Estado e os 
municípios poderão decretar 
o retorno às aulas escolares 
presenciais, na última terça. 
“Ou seja, ainda que o Estado 
de Goiás não tenha, até o mo-
mento, promovido alteração 
do disposto no inciso V do art. 
3º do Decreto nº 9.653/2020, 
nada impede que os Municí-
pios goianos editem, no âmbi-
to de seu território, os corres-
pondentes atos autorizativos, 
a exemplo do que restou feito 
pelo Município de Goiânia, na 
forma do Decreto municipal 
nº 1851/2020.”

O posicionamento foi 
dado após recomendação da 
Secretaria estadual de Saúde 
(SES-GO). A pasta divulgou, 
no último dia 4, uma nota 
técnica em que recomenda a 
retomada das aulas presen-
ciais em todas as instituições 
de ensino do Estado, limi-
tada ao máximo de 30% da 
capacidade total de cada es-
tabelecimento. A recomen-
dação atinge todos os níveis 
educacionais: fundamental, 
médio e superior.

Divulgação

Decreto do prefeito Iris Rezende autoriza 
volta às aulas presenciais em Goiânia



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR 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 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
-------------------------------
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
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Reprodução

No sábado 31/11, o Dia 
das Bruxas do Burger King 
viralizou com memes e ví-
deos dos fãs da marca se 
“locomovendo” com suas 
vassouras em busca de um 
Whopper gratuito. A campa-
nha “Vassoura Thru” ideali-
zada pela agência David São 
Paulo já é a maior da história 
do BK em engajamento e al-
cance, chegando a mais de 5 
bilhões de impressões.

Com recorde de conte-
údos produzidos nas redes 
sociais, o termo “vassoura” 
teve um crescimento de 
440%, em relação aos últi-
mos seis meses. Em PR fo-
ram mais de 2,5 bilhões em 
impressões totais, o que já é, 
de longe, o maior número de 
outras campanhas da marca. 

Mesmo antes de ser 
anunciada, a ação de Hallo-
ween já estava entre os 
Trending Topics do Twitter, 
onde figurou por duas ve-
zes como um dos assuntos 
mais falados na rede social. 

Ao todo, foram 172 lo-

jas participantes e o Burger 
King distribuiu cerca de 140 
mil sanduíches, um número 
quase três vezes maior do 
que prometido inicialmente 
(300 unidades por loja).

A mecânica da promoção, 
porém, causou certos pro-
blemas. Embora a iniciativa 
tenha enfatizado que os con-
sumidores precisavam portar 
uma vassoura, fazer o uso de 
máscara e respeitar o distan-
ciamento social na fila, não 
foi bem isso o que aconteceu 
na prática. Diversas cidades 
registraram cenas de aglome-
ração nas lojas da rede, além 
de muitas pessoas não utiliza-
rem a máscara de proteção.

A empresa capacitou seus 
colaboradores para reforçar 
todas as medidas de seguran-
ça e saúde dos clientes pre-
sentes, além da contratação 
de orientadores para conter 
possíveis aglomerações. No 
entanto, “o sucesso da ação 
dependia, também, da colabo-
ração e consciência de todos”, 
ressalta o BK em comunicado. 

Mais de duas sema-
nas após ter en-
trado no catálogo 

da Netflix, a série “O Gambi-
to da Rainha”, que tem o títu-
lo inspirado em uma jogada 
super rara no xadrez, ainda 
está fazendo um tremendo 
sucesso na internet. Segun-
do dados coletados no iní-
cio do mês pela consultoria 
Decode, dias após a estreia 
da série, ouve um boom por 
buscas relacionadas ao jogo 
no Google: e a maior parte 
dessas pesquisas foram fei-
tas por mulheres.

Para entender cada de-
talhe da série, o público foi 
atrás de respostas. A prova 
disso é que as buscas que 
mais cresceram são sobre 

jogadas específicas de xadrez. 
Os temos “Jogada Siciliana”, 
“Gambito da Rainha” e “Jo-
gadas de xadrez” cresceram, 
respectivamente, 300%, 250% 
e 150% nas buscas do Google.

Buscas por tabuleiros 
para comprar e também por 
jogos de xadrez online tam-
bém cresceram. Os termos 
“Tabuleiro Xadrez Luxo”, 
“App Flyordie Xadrez” e “Jo-
gar Xadrez Online” aumenta-
ram 160%; 60% e 40%, res-
pectivamente.

Talvez inspiradas pela 
personagem principal de “O 
Gambito da Rainha”, a jovem 
Beth Harmon (Anya Taylor-
-Joy), quem mais pesquisou 
sobre a série e o jogo foram 
justamente as mulheres: 73% 

contra 27% dos homens. Os 
dados da Decote em uma aná-
lise do Twitter ainda revelam 
que 83% do público disseram 
ter gostado da série — desses, 
pelo menos 5% tem interesse 
em começar jogar.

Mas afinal, que série é essa?
Se você ainda não ouviu 

falar no “Gambito da Rainha” 
— que inclusive foi uma das 
séries indicadas pela Casual 
para se ver em outubro — e 
se os números acima ainda 
não te convenceram, é váli-
do avisar que não só o públi-
co mas também a crítica vem 
elogiando a série.

No site Metacritic, que re-
úne críticos especializados, a 
nota da série é 79, maior do 

que de outras minisséries de 
grande repercussão, como 
Little Fires Everywhere (Pri-
me Video), por exemplo.

A história de “O Gambi-
to da Rainha” é baseada no 
romance de Walter Tevis e 
começa com a chegada da 
pequena Beth Harmon (Anya 
Taylor-Joy) a um orfanato no 
final dos anos 1950. No de-
correr da trama, a série re-
leva o que aconteceu com a 
menina, o porquê de ter ido 
parar nesse lugar e como vai 
revelando sua inteligência e 
perspicácia. Todos esses fa-
tores, é claro, vão contribuir 
para o desempenho de Beth 
como uma exímia enxadris-
ta, que vai disputar partidas 
em âmbito internacional.

Reprodução

“O Gambito da Rainha”: buscas 
por jogadas de xadrez disparam

Com 5 bilhões de impres-
sões, “Vassoura Thru” 
bate recorde como maior 
campanha do Burger King


