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Coronavírus: Brasil tem 881 
mortes registradas em 24h
O Brasil teve 881 novas mortes registradas em 24h e chegou a 12,4 mil. O resultado representou um aumento de 7,6% 
em relação. Já os novos casos confirmados foram 9.258, totalizando 177.589 marcando um acréscimo de 5,4%. p2
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Somente setores de alimentação e 
saúde poderão funcionar em Goiás
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, divulgou que voltará 
a tomar medidas mais duras no combate ao novo coronavírus. p3
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Covid-19: Brasil tem 881 
mortes registradas em 24h
O Brasil teve 881 novas 

mortes registradas 
nas últimas 24h e 

chegou a 12,4 mil. O resulta-
do representou um aumento 
de 7,6% em relação ao dia 
anterior, quando foram conta-
bilizados 11.519 falecimentos 
pela covid-19. O balanço diá-
rio foi divulgado no início da 
noite de ontem pelo Ministé-
rio da Saúde. Já os novos ca-
sos confirmados foram 9.258, 
totalizando 177.589. O resul-
tado marcou um acréscimo 
de 5,4% em relação a ontem, 
quando o número de pessoas 
infectadas estava em 168.331.

Em entrevista coletiva no 
Palácio do Planalto, o secre-
tário-substituto de Vigilância 
em Saúde, Eduardo Macário, 
apresentou a nova platafor-
ma de disponibilização de 
dados sobre a pandemia. 
O site continuou disponibi-
lizando dados atualizados 
diariamente de casos confir-
mados, mortes e a letalidade 
(número de falecimentos 
por pessoas infectadas).  

Essas informações são de-
talhadas por região e por esta-
do. Foram adicionadas novas 
informações, como o número 
de recuperados e a mortalida-
de. Os recuperados passaram 
a ser informados diariamente 
desde a troca no comando do 
Ministério da Saúde.

Na plataforma, são pu-
blicados também dados de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), grupo de infec-
ção onde a covid-19 se insere. 
Contudo, deixaram de ser atu-

alizados diariamente os nú-
meros totais de hospitalizados 
por SRAG, hospitalizados com 
covid-19 e hospitalizados com 
SRAG em investigação. 

 
Primeiros casos
Eduardo Macário informou 

que há 39 casos identificados 
no sistema de informação na-
cional antes do primeiro dia, 
26 de fevereiro. O Ministé-
rio da Saúde pediu para que 
secretarias estaduais façam 
investigação mais detalhada 
para analisar como se deram 
esses casos e transmissão. 

“No Sivep gripe temos 
mais de 100 mil casos nesses 
primeiros quatro meses. Que-
remos entender melhor, [para 
saber] se trata-se de erros de 
digitação. Para nos certificar-

mos que se tratam de casos, 
precisamos da contribuição 
das secretarias estaduais e 
municipais”, disse o secretário. 

 
Profissionais de saúde
A secretária de gestão do 

trabalho do Ministério da Saú-
de, Mayra Ribeiro, anunciou 
que a pasta começará um le-
vantamento dos profissionais 
de saúde contaminados e 
mortos em razão da covid-19. 
A equipe do ministério co-
mentou que pretende lançar 
um boletim epidemiológico 
com o detalhamento sobre a 
situação desses profissionais. 
Até o momento, há 884 traba-
lhadores da área registrados 
no sistema como Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG), 
sendo 276 hospitalizados.

Ela informou que o progra-
ma de recrutamento de traba-
lhadores de saúde Brasil Conta 
Comigo já cadastrou 931 mil 
pessoas. Deste total, 431 mil 
já se dispuseram a atuar em 
estados e cidades que tenham 
esta demanda. O primeiro 
município a solicitar auxílio foi 
Manaus, para onde foram en-
viados 377 profissionais. 

Mayra informou que come-
çou a ser disponibilizado para 
os profissionais um apoio psico-
lógico. Entre os trabalhadores 
enviados a Manaus, em 6% já 
foram encontradas situações 
de ansiedade e depressão.

“Temos que ter cuidado 
com nossos profissionais 
para que estejam aptos a 
enfrentar a pandemia. Eles 
precisam de mais suporte 

emocional para continuar atu-
ando”, observou a secretária. 

A secretária respondeu a 
questionamentos sobre o atra-
so no pagamento das bolsas 
de residência médica, reali-
zado hoje por entidades que 
reúnem esses pesquisadores. 
Ela informou que atualmen-
te há 22 mil residências. Ela 
justificou afirmando que as 
bolsas são devolvidas quando 
há inconsistências nos dados 
bancários. Nesta situação, o 
Ministério da Saúde entra em 
conato com instituição de en-
sino ou residente. “Como os 
sistemas de pagamento abrem 
uma vez, quando recebemos 
a correção esperamos até que 
o sistema abra para poder 
reincluí-los”, respondeu Mayra 
Ribeiro. (Agência Brasil)

Paulo Desana

Decreto prevê 
multa de 
R$ 100 para 
quem sair 
sem máscara 
em Pirenópolis

Quem for flagrado pelas 
ruas de Pirenópolis sem o 
uso de máscara será mul-
tado em R$ 100. Esse valor 
poderá ser dobrado em caso 
de reincidência. A medida é 
uma das novas determina-
ções previstas no decreto da 
prefeitura que está em vigor 
desde sexta-feira (8/5), e que 
têm o objetivo de combater 
o avanço da covid-19. 

No documento, a pre-
feitura suspende a realiza-
ção de eventos com aglo-
meração de pessoas, tais 
como: shows, utilização de 
salões de festa, comício, 
passeata e afins, festas em 
propriedades privadas e 
cavalgadas. Também está 
suspensa a visita da popu-
lação a rios e cachoeiras. 

Segundo o decreto, 
quem promover qualquer 
tipo de aglomeração pode 
ser multado em até R$ 1 
mil. O mesmo vale para 
quem fizer o transporte 
intermunicipal de pessoas 
no sistema de “lotação”, 
ou para estabelecimentos 
que receberem pessoas 
sem máscaras ou não for-
necerem o item de prote-
ção aos colaboradores. 

A prefeitura ainda deter-
mina o horário de funcio-
namento do comércio. Para 
atividades não essenciais, o 
horário será das 8h às 18h, 
de segunda a sexta-feira; e 
das 8h às 12h, aos sábados.

Rio Verde terá fechamento total 
do comércio no final de semana

Motorista de aplicativo é preso transportando haxixe em Rio Verde

A prefeitura de Rio 
Verde determinou o fe-
chamento total do co-
mércio no próximo final 
de semana, dias 16 e 
17 de maio. O objetivo, 
segundo a gestão muni-
cipal, é evitar o avanço 
do novo coronavírus. A 
decisão, segundo a pre-
feitura, foi tomada após 
queda drástica nos índi-
ces de isolamento social 
no Estado. “Nem mesmo 
supermercados e farmá-

cias poderão funcionar”, 
informou a prefeitura. 

“O prefeito Paulo do 
Vale publicará um novo 
decreto nesta semana de-
terminando regras mais 
rígidas para o funciona-
mento das atividades, que 
serão definidas de acor-
do com o comportamen-
to da população em rela-
ção ao isolamento social 
e higienização”, comple-
mentou a gestão munici-
pal em comunicado.

Um motorista de 
aplicativo foi preso, na 
manhã desta terça-feira 

(12/5), por transportar dro-
gas na BR-060, em Rio Verde. 
Segundo a Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), cerca de três 
quilos de haxixe foram en-
contrados no veículo. 

A PRF informou que o 
homem, de 25 anos, tra-
balha como motorista de 
aplicativos em Natal (RN). 
Segundo a equipe, ele ha-
via saído do Mato Grosso 
do Sul, na fronteira com o 
Paraguai, e seguia de volta 
para sua cidade.

O homem disse à polícia 
que receberia R$7 mil para 
transportar a droga no seu 
próprio carro da frontei-
ra até Natal. A ocorrência 
foi encaminhada à cen-
tral de flagrantes da polí-
cia civil em Rio Verde
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Somente setores de alimentação e 
saúde poderão funcionar em Goiás
O governador de Goi-

ás, Ronaldo Caiado, 
divulgou que vol-

tará a tomar medidas mais 
duras no combate ao novo 
coronavírus. Segundo o go-
vernador, um novo decreto 
será publicado nos próxi-
mos dias. A tendência é vol-
tar a restringir as atividades 
comerciais, liberando so-
mente serviços essenciais, 
como supermercados, far-
mácias e indústrias alimen-
tícias. Tal medida, indicou o 
governador, tem como ob-
jetivo retomar melhores ín-
dices de isolamento social.  

Em março, Goiás figurou 
entre os estados que mais 
respeitaram o período de 
quarentena. No entanto, no 
último sábado (9/5) a em-
presa In Loco apontou média 
de 37,4% no Estado, o pior 
índice do País.

Segundo Caiado, esse 
desrespeito às medidas de 
distanciamento reflete na 
curva de contaminação por 
covid-19, e contribuem ne-
gativamente para uma so-
brecarga do sistema de saú-

de. Os efeitos são sentidos 
a cada 15 dias, e esse será o 
mecanismo que o governo 
estadual deve utilizar para 

estudar novas medidas. 
O governador afirmou 

também que Goiás não vai 
seguir o decreto assinado 

pelo presidente Jair Bolso-
naro que inclui academias 
de ginástica, cabeleirei-
ros, barbearias e salões 

de beleza como ativida-
des essenciais durante a 
pandemia do novo coro-
navírus. “Isso aí não será 

considerado por nós no 
nosso decreto”, pontuou 
durante live transmitida 
pelo jornal O Popular.

Reprodução

“Ano letivo será diferente, mas perdido não será”, diz Fátima Gavioli
A secretária de Estado 

da Educação, Fátima Ga-
violi, participou nesta ter-
ça-feira (12/5) de uma live 
com o governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado. Fátima 
Gaviolli destacou as medi-
das adotadas para minimi-
zar o impacto da pandemia 
nas escolas da rede esta-

dual de ensino. “Este ano 
letivo será diferente, mas 
perdido não será”, disse.

Fátima Gavioli destacou 
o programa Seduc em Ação, 
composto de videoaulas 
que estão sendo transmiti-
das diariamente, de segun-
da a sexta-feira, às 10h e 
às 15 horas, pela TV Brasil 

Central e pelas rádios Bra-
sil Central AM e RBC FM. O 
propósito é que os alunos 
da rede estadual de ensi-
no possam acompanhar os 
conteúdos pedagógicos. “A 
audiência (das videoaulas) 
está muito alta, de manhã e 
à tarde”, disse ela. 

Avaliação e pós pandemia

A secretária lembrou 
que o isolamento social em 
Goiás teve início em março, 
quando faltavam oito dias 
para terminar o primeiro 
bimestre do ano letivo nas 
escolas públicas estaduais. 
“Então, os alunos têm nota 
para este bimestre. Não é 
o momento para se falar 

na avaliação do segundo bi-
mestre. Quando a pandemia 
acabar, a Seduc vai elaborar 
um plano de ação para tratar 
dessa questão”, adiantou.

 
Enem
Sobre a possibilidade de 

cancelamento das provas 
do Enem deste ano, Fátima 

Gavioli afirmou que tem 
orientado os alunos do en-
sino médio a efetuarem sua 
inscrição. E defendeu que 
os estudantes sejam consul-
tados sobre a realização das 
provas do Enem. Levanta-
mento feito pela Seduc apu-
rou que os estudantes que-
rem fazer a prova, afirmou.
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Goiás é o terceiro maior 
produtor de grãos do Brasil
Um levantamento da 

Companhia Nacional 
de Abastecimento 

(Conab), divulgado nesta ter-
ça-feira (12/5), com estimati-
vas para a safra 2019/2020, 
aponta Goiás como terceiro 
maior produtor de grãos do 
Brasil. Segundo os dados, na 
safra 2019/2020, Goiás con-
tou com 27,1 milhões de to-
neladas de grãos, área culti-
vada superior a seis milhões 
de hectares e produtividade 
de 4.511 quilos por hectare.

De acordo com os dados, 
houve crescimento de 10% 
na estimativa de produção 
goiana, de 6,1% na área de 
cultivo e de 3,7% em produ-
tividade em relação à safra 
anterior, com Goiás, agora, 
representando 10,8% da 
produção nacional de grãos - 
atrás apenas do Mato Grosso 
e Paraná. No levantamento 
da safra de grãos da Conab, 
divulgado em abril, Rio Gran-
de do Sul estava à frente de 
Goiás, mas na nova estimati-
va da Conab perdeu posição, 

já que o Estado da região Sul 
sofreu queda na produção 
por causa da estiagem.

Entre os destaques, em 
Goiás, estão sorgo, milho e 
soja. No caso de sorgo, o Es-

tado se mantém na primeira 
posição do ranking de pro-
dução, com 1,22 milhão de 

toneladas, crescimento de 
23,4% na safra 2019/2020 
em relação à safra passada. 

Reprodução

No milho, a estimativa de au-
mento foi de 10,9% na pro-
dução, com 12,74 milhões 
de toneladas produzidas, 
o que representa 12,5% da 
produção nacional, colo-
cando Goiás em terceiro no 
ranking de produção no País. 
Também houve crescimento 
de 11,7% na área de cultivo 
de milho, com mais de 1,87 
milhões de hectares. 

A produção de soja goia-
na teve aumento de 9,0%, 
com 12,46 milhões de tone-
ladas, representando 10,4% 
da produção nacional e 
terceira posição no ranking 
do Brasil. A área cultivada 
passou a mais de 3,54 mi-
lhões de hectares, número 
2% maior, e a produtivida-
de cresceu 6,9%, com 3.516 
quilos por hectare.

Segundo o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto, essa nova 
posição de Goiás no ranking 
nacional de produção de 
grãos se deve ao fato do Es-
tado não ter sofrido com pro-
blemas climáticos, como os 
que ocorreram no Rio Grande 
do Sul. “Apesar de atrasos no 
plantio, nós não tivemos pe-
ríodos de seca como outros 
locais. Isso refletiu positiva-
mente para que Goiás conse-
guisse crescer em produção e 
produtividade”, disse.



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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-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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

-------------------------------
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 
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. 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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Facebook anuncia 
exclusão de mais 
de 50 milhões de 
postagens falsas

A rede social Face-
book publicou nesta ter-
ça-feira (12/5) relatório 
sobre as ações tomadas 
para prevenir a disse-
minação de conteúdos 
falsos ou duvidosos na 
internet. Segundo o Re-
latório de Aplicação dos 
Padrões da Comunidade, 
cerca de 50 milhões de 
postagens relacionadas 
ao novo coronavírus, 
publicadas tanto no Fa-
cebook quanto no Insta-
gram, foram considera-
das incompatíveis com 
as políticas da empresa. 

“Passamos os últi-
mos anos construindo 
ferramentas, equipes 
e tecnologias para aju-
dar a proteger as elei-
ções de interferências, 
evitar a disseminação 
de desinformação em 
nossos aplicativos e 
manter as pessoas pro-
tegidas de conteúdos 
nocivos”, afirma o vice-
-presidente de Integri-
dade do Facebook, Guy 
Rosen, em comunicado.

O relatório do Face-
book diz também que a 
maior parte do trabalho 
de filtragem de conteú-
do é feito por algoritmos 
de inteligência artificial 
que identificam conte-
údos abusivos com ex-
pressões de discurso de 
ódio, nudez adulta e ati-
vidades sexuais, violên-
cia e conteúdo explícito, 
bullying e assédio.

Apenas uma parte da 
filtragem é reavaliada 
por revisores de conte-
údo, enquanto a maior 
parte é excluída automa-

ticamente. “Trabalhamos 
com mais de 60 organiza-
ções de verificação de fatos 
que revisam e classificam 
conteúdos em mais de 50 
idiomas ao redor do mundo. 
No mês passado, continua-
mos a expandir nosso pro-
grama para adicionar mais 
parceiros e idiomas. Desde 
o início de março, adiciona-
mos oito novos parceiros e 
expandimos nossa cobertura 
para mais de uma dúzia de 
novos países”, revela Rosen.

As postagens removidas 
que continham desinforma-
ção sobre o novo coronavírus 
foram avaliadas com base 
em 7.500 artigos científicos 
usados para comparar fatos 
entre os textos publicados 
nas redes sociais e o enten-
dimento médico-científico 
atual sobre a doença.

O levantamento também 
marca a primeira vez que o 
Facebook e Instagram divul-
gam informações sobre ape-
lações feitas por usuários de 
ambas as plataformas. De 
janeiro a março de 2020, 
das 2,3 milhões de posta-
gens excluídas por violação 
dos termos de uso, 613 mil 
foram restauradas após 
análise de avaliadores.

 
Fake news
O relatório destaca ainda 

o esforço da empresa para 
conter o avanço e a dissemi-
nação de notícias falsas.

O Facebook anunciou par-
ceria com a International Fact-
-Checking Network (IFCN) em 
um contrato de US$ 1 milhão 
que inclui os serviços de 
13 organizações de verifi-
cação de fatos em todo o 
mundo. (Agência Brasil)

Natalie Portman pode 
reprisar Padmé em série 
de Obi-Wan na Disney+
Ewan McGregor está 

pronto para viver Obi-
-Wan Kenobi nova-

mente para uma série da 
Disney+. Enquanto isso, Te-
muera Morrison retornará 
ao universo Star Wars para 
viver Boba Fett em The Man-
dalorian. Mas a franquia pa-
rece estar atrás de mais es-
trelas da trilogia prequel e 
nome mais novo da lista é 
Natalie Portman.

Recentemente, rumores 
de que Liam Neeson pudes-
se retornar com Qui-Gon 
Jinn surgiram. Até mesmo 
Hayden Christensen pode 
estar conversando sobre um 
retorno. Agora, o We Got 
This Covered está dizendo 
que Natalie Portman tam-
bém pode retornar para a 
franquia, e o ponto comum 
desses retornos é que todos 
seriam participações espe-
ciais na série de Obi-Wan.

A trilogia prequel de Star 
Wars pode ter feito grandes 
números nas bilheterias, o 
que não foi de surpreender 
quando uma das franquias 
mais queridas do mundo 
voltou à tela depois de qua-
se duas décadas, mas como 
a internet não era tão abran-
gente quanto era agora, a 
comparação com da reação 
público não é muito justa.

Mesmo proferir o nome 
Jar Jar Binks é suficiente para 
irritar boa parte dos fãs. O 
segunda trilogia de Geor-
ge Lucas acabou tendo um 
efeito negativo nas carreiras 
de mais de uma das estrelas 
da trilogia. Dito isto, Natalie 
Portman conseguiu se recu-
perar muito bem. A atriz já re-

velou que teve de lutar para 
encontrar trabalho logo após 
Star Wars. Mas desde então 
reconstruiu sua carreira e 
se tornou uma das estrelas 
mais aclamadas pela crítica 

de sua geração, até mesmo 
recebendo um Oscar.

Portman recentemente 
concordou em retornar ao 
Universo Cinematográfico 
Marvel em Thor: Love and 

Thunder, bem depois de 
aparentemente descartar 
seu retorno para o MCU. O 
que pode indicar que ela 
também estaria aberta para 
a outra franquia da Disney.

Reprodução


