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Caixa já pagou R$ 65,5 bi
em auxílio emergencial
A Caixa Econômica Federal pagou R$ 65,5 bilhões de auxílio emergencial, somadas as primeiras e segunda parcelas, informou 
o presidente do banco, Pedro Guimarães. No total, 55,9 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício. p2
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Ministro da Saúde alerta para aumento 
de casos da covid-19 no interior do País
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, alertou para nova etapa 
do avanço da covid-19, com aumento de casos em cidades do interior. p3
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Balanço mostra que Caixa já pagou 
R$ 65,5 bilhões em auxílio emergencial
A Caixa Econômica Fede-

ral pagou R$ 65,5 bi-
lhões de auxílio emer-

gencial, somadas as primeiras 
e segunda parcelas, informou 
nesta segunda-feira (25/5) o 
presidente do banco, Pedro 
Guimarães. No total, 55,9 mi-
lhões de pessoas receberam 
alguma parcela do benefício 
desde que o programa foi cria-
do em abril, para ajudar as pes-
soas a enrentar os impactos da 
crise causada pela covid-19.

Considerando apenas a 
segunda parcela, que come-
çou a ser paga há uma sema-
na, 37,5 milhões de brasilei-
ros receberam R$ 26 bilhões. 
O auxílio emergencial é de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães 
solteiras), por parcela.

Do total pago até agora, 
R$ 24,3 bilhões foram para 
beneficiários do Bolsa Família, 
R$ 13,9 bilhões para aqueles 
inscritos no Cadastro Único 
para os Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) e 
R$ 27,3 bilhões para trabalha-
dores informais que se cadas-
traram pelo site auxilio.caixa.
gov.br ou pelo aplicativo Caixa 
Auxílio Emergencial.

Os cadastros processados 
para pedir o benefício chega-
ram a 101,2 milhões. Desse 
total, 59 milhões foram con-
siderados elegíveis e 42,2 
milhões inelegíveis. Cerca 
de 9,7 milhões de pessoas 
ainda aguardam para saber 
se terão o benefício: 4,9 mi-
lhões de cadastros estão em 
análise e outros 4,8 milhões 

em reanálise, quando o ca-
dastro foi considerado incon-
sistente e a Caixa permitiu a 
correção de informações. O 
cadastro no programa pode 
ser feito até o dia 3 de junho.

 
Saques
Hoje puderam sacar o au-

xílio emergencial 2,5 milhões 
de pessoas. Desse total, 700 
mil tiveram a primeira parce-
la liberada no último dia 15 
e 1,9 milhão de beneficiários 
do Bolsa Família estão rece-
bendo a segunda parcela. 
O calendário escalonado de 
retiradas obedece ao mês 
de nascimento, no caso da 
retirada da primeira parce-
la, e do final do Número de 
Inscrição Social (NIS) para os 
inscritos no Bolsa Família.

Os trabalhadores infor-
mais e os inscritos no CadÚ-
nico estão recebendo o be-
nefício apenas por meio da 
conta poupança digital e só 
poderão sacar ou transferir 
o dinheiro a partir de sába-
do (30), conforme o mês de 
nascimento. Até lá, o auxílio 
emergencial só poderá ser 
movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 
boletos bancários, de contas 
domésticas (água, luz, te-
lefone e gás) e compras em 
estabelecimentos parceiros.

Segundo o vice-presidente 
de Tecnologia da Caixa, Cláu-
dio Salituro, foram registra-
das poucas filas nas agências 
hoje. Ele reforçou que não é 
preciso chegar de madrugada 

nas agências para garantir o 
atendimento. O banco tem 
informado que atenderá to-
das as pessoas que chegarem 
às agências no horário.

Em relação ao cartão de 
débito, Salituro disse que 
ontem (24) foram registra-
das 387 mil transações por 
débito (no valor total de R$ 
113,8 milhões) e 19,4 mil sa-
ques (R$ 11,3 milhões).

 
Calendário
Nesta segunda, puderam 

sacar a primeira parcela em 
dinheiro os beneficiários nas-
cidos em agosto; na terça-
-feira (26), os nascidos em 
setembro; na quarta-feira 
(27), os aniversariantes de 
outubro; na quinta-feira (28), 
os nascidos em novembro; e, 

na sexta-feira (29), os aniver-
sariantes de dezembro.

Em relação ao depósito da 
segunda parcela nas contas 
digitais, recebem os benefici-
ários nascidos em setembro e 
outubro. Amanhã, o dinheiro 
será creditado nas contas digi-
tais dos nascidos em novem-
bro e dezembro. O calendário 
para saques da segunda par-
cela é diferente do calendário 
do crédito nas contas digitais 
e começa no sábado (30), 
para os nascidos em janeiro.

Em 1º de junho, os sa-
ques serão permitidos para 
quem nasceu em fevereiro, 
seguindo nessa ordem até 
13 de junho para os nascidos 
em dezembro. No dia 7 de 
junho (domingo) não haverá 
saques. (Agência Brasil)
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Hospital 
de Campanha 
de Águas 
Lindas começa 
a funcionar 
na próxima 
semana

O atendimento do 
Hospital de Campanha de 
Águas Lindas de Goiás co-
meça na próxima segun-
da-feira (1º/6). O anúncio 
foi feito pelo secretário de 
Estado da Saúde de Goi-
ás, Ismael Alexandrino, 
durante visita técnica ao 
local, na manhã desta se-
gunda-feira (25/5).  “É um 
projeto feito a várias mãos 
entre os governos federal, 
estadual e municipal”, 
destacou Alexandrino. 

A unidade foi entregue 
ao Estado após o MS assinar 
um Acordo de Cooperação 
Técnico com a SES-GO. O 
documento estabelece as 
responsabilidades de cada 
ente na estruturação do Hos-
pital de Campanha. O local 
vai receber casos suspeitos e 
confirmados de doença pelo 
coronavírus 2019 (covid-19). 
O Hospital iniciará as ativi-
dades com 200 leitos de in-
ternação, todos com aces-
so à rede de gases, o que 
permite que sejam trans-
formados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs), 
conforme a necessidade.

Inicialmente, o Go-
verno de Goiás trabalha 
para que pelo menos dez 
respiradores sejam enca-
minhados para o hospital. 
Dessa forma, a unidade 
abriria as portas com dez 
leitos de UTI já ativados 
para atendimento de ca-
sos graves de covid-19. 
Além de pessoas de Águas 
Lindas de Goiás e de ou-
tras cidades do Entorno 
do Distrito Federal (DF), 
o hospital também deve 
receber moradores do 
DF. “A unidade irá servir 
a população do Entorno e 
também do DF, tendo em 
vista que, recentemente, 
celebramos um acordo 
com o Distrito Federal”, 
lembrou Alexandrino,  ao 
citar o Termo de Coopera-
ção Técnica Interfederati-
vo que visa regulamentar 
e regular o acesso do ci-
dadão das duas unidades 
federativas aos serviços 
de saúde localizadas no 
Entorno, em Goiás e no 
Distrito Federal.

Homem em liberdade condicional 
é preso com 325 kg de maconha

Forças policiais desarticulam quadrilha 
que roubou carga de carne em Goiânia

Policiais rodoviários fe-
derais prenderam, nesta 
segunda-feira (25/5), um 
homem que transportava 
325 quilos de maconha 
em um carro de passeio na 
BR-060, em Rio Verde. Se-
gundo a Polícia Rodoviária 
Federal, o homem estava 
em liberdade condicional. 

Um homem seguia em 
direção a Goiânia em um 
Renault Sandero quando 
foi parado na unidade da 
PRF em Rio Verde, no su-
doeste de Goiás. Dentro 

do veículo, sobre os ban-
cos e no interior do porta-
-malas, os policiais encon-
traram grande quantidade 
de tabletes da droga.

Segundo a PRF, o ho-
mem, que reside em 
Goiânia, é casado, pai 
de dois filhos, e afirmou 
estar desempregado. Ele 
disse aos policiais que fa-
ria o transporte da maco-
nha de Mato Grosso do 
Sul até a capital goiana 
em troca de uma certa 
quantia em dinheiro.

Uma quadrilha espe-
cializada no roubo a gran-
des empresas do ramo 
de carne bovina foi presa 
este mês em Goiânia, du-
rante uma operação que 
reuniu a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), a Polícia 
Militar e a Polícia Civil, 
por meio da Delegacia Es-
pecializada em Roubos a 
Cargas (Decar).

Segundo a PRF, na 
madrugada do último do-
mingo (17/5), um grupo 
criminoso com mais de 
10 homens fortemente 

armados invadiu o centro de 
distribuição da empresa JBS e 
rendeu o segurança, rouban-
do cerca de 32 toneladas de 
cortes nobres de carne bovi-
na, utilizando quatro cami-
nhões para retirar o carrega-
mento. Os veículos entraram 
na empresa e usando de in-
formações privilegiadas acer-
ca das carnes nobres e foram 
carregados pelos membros da 
organização criminosa.

Ao tomarem conhecimento 
do fato, policiais integrantes da 
força-tarefa estiveram no local 
e, durante as diligências, pren-

deram um dos integrantes do 
grupo na manhã do mesmo 
dia. Com ele foi apreendido 
um dos caminhões usados na 
ação, com nove toneladas da 
carne roubada. 

Na sexta-feira (22) outros 
três integrantes da quadrilha 
foram presos no momento 
em que distribuíam a carne 
roubada. Segundo a PRF, um 
deles é proprietário de um 
açougue e outro é o proprie-
tário do galpão onde estavam 
armazenadas cerca de 22 
toneladas da carne roubada, 
que foram apreendidas.
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Ministro da Saúde alerta para aumento 
de casos da covid-19 no interior do País
O ministro interino da 

Saúde, Eduardo Pa-
zuello, alertou nesta 

segunda-feira, 25, para nova 
etapa do avanço da covid-19 
no Brasil, com aumento de 
casos em cidades do interior. 
“Temos o impacto das capi-
tais e regiões metropolitanas. 
Esse impacto vai passar. E va-
mos ver espraiamento disso 
de alguma forma ao interior”, 
afirmou Pazuello em video-
conferência de celebração 
dos 120 anos da Fiocruz. 

Pazuello declarou que 
é preciso estar preparado 
para o avanço da doença, 
preparando estruturas de 
cidades maiores para rece-
ber pacientes dos pequenos 
municípios. Para ele, capitais 
já mostram queda de casos. 
“Mas não podemos esque-
cer que vem ainda o impacto 
no interior. A gente tem de 
estar preparado para isso.” 

O ministro já havia de-
monstrado preocupação so-
bre o impacto da doença em 

cidades do interior na sema-
na passada, durante reunião 

com conselhos de secretá-
rios estaduais e municipais 

de saúde. Segundo dados de 
domingo, 24, do Ministério 

da Saúde o Brasil tem 22.666 
óbitos pela covid e 363.211 
casos acumulados. 

Destes, 149.911 pacien-
tes já se recuperaram. As 
infecções fora da capital 
preocupam o governo de 
São Paulo, por exemplo. A 
covid-19 chegou na sexta-
-feira passada a 500 mu-
nicípio paulistas (que tem 
645 cidades), e a taxa de 
crescimento no interior é 
quase quatro vezes maior 
do que na capital. 

Na videoconferência so-
bre o aniversário da Fiocruz, 
Pazuello falou por menos de 
5 minutos. No domingo, 24, 
o ministro interino esteve 
em manifestação pró-go-
verno ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro. O mandatá-
rio novamente estimulou 
aglomerações, contrariando 
recomendações de autori-
dades de saúde sobre o dis-
tanciamento social.

Reprodução

Caiado oficializa instalação de 24 novas empresas em 19 cidades goianas
Durante reunião re-

mota realizada na ma-
nhã desta segunda-feira 
(25/5), o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado,  e 
o secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
Wilder Morais, assinaram 
protocolos de intenção 
para instalação de 24 no-
vas empresas no Estado. 
Os empreendidmentos 
vão para 19 municípios 
de todas as regiões do Es-
tado, injetando mais de 
R$ 1 bilhão na economia 
goiana. A  previsão é que 
12 mil novos empregos 
sejam gerados. 

“Diante da pandemia, 
nosso Estado priorizou 
a vida, mas não parou 
de crescer. A balança 
comercial de Goiás cres-
ceu acima da brasileira, 
graças à indústria e ao 
agronegócio. Com sere-
nidade e transparência, 
recuperamos a credibili-
dade de Goiás e vamos 
continuar trabalhando 
pelo bem de nossa gen-
te”, ressaltou Caiado. As 
novas indústrias vão be-
neficiar especialmente 
os municípios mais ca-
rentes, dando continui-
dade ao propósito do Go-
verno de Goiás de levar o 
crescimento econômico a 
todo o território goiano.

Os municípios esco-
lhidos para receberem 

as novas instalações foram 
Abadiânia, Anápolis, Cata-
lão, Cavalcante, Goiânia, 
Guapó, Hidrolândia, Itajá, 
Mara Rosa, Nerópolis, Nova 
Crixás, Panamá, Professor 
Jamil, Rio Verde, Santa Cruz 
De Goiás, São Miguel Do 
Araguaia, Senador Canedo, 
Trindade E Vianópolis. 

“A regionalização do de-
senvolvimento é uma das 
principais metas da gestão 
estadual, que vem sendo cum-
prida desde o ano passado. Em 
fevereiro, eram 112 empresas, 
agora, já vão para 136 novas 
indústrias que estão se ins-
talando em Goiás”, ressaltou 
Wilder Morais. O titular da SIC 
frisou que o resultado é fruto 
de um trabalho realizado de 
forma conjunta com diversas 
outras pastas, que continuam 
trabalhando, todos os dias, es-
pecialmente em um momento 
em que se precisa tanto da re-
tomada da economia.

O vice-governador Lin-
coln Tejota lembrou que, 
ao assumir o mandato, per-
cebeu que, assim como a 
regionalização da saúde, a 
regionalização do desen-
volvimento da economia 
também é uma das prin-
cipais demandas da popu-
lação. Segundo ele, graças 
ao apoio dos empresários, 
o governo tem conseguido 
corresponder a essa de-
manda. “Vocês acreditam 
em nosso governo e são res-

ponsáveis por este momen-
to. Goiás é um Estado forte, 
que abraça as pessoas que 
vêm para cá”, completou.

 
Novas indústrias
Uma das novas indústrias 

é Amarillo Mineração do 
Brasil, que se instalará em 
Mara Rosa, Região Norte de 
Goiás. Engenheiro de minas 
há 40 anos, o presidente e 
CEO da indústria, Mike Mu-
tchler, vem de uma família 
que está há cinco gerações 
no negócio, e entende o 
quão importante é a mine-
ração para uma comunida-
de. “Estamos preocupados 
com Mara Rosa, com os 
empregados e o Estado de 
Goiás. Vamos nos esforçar 
enquanto empresa para 
produzir o melhor possível 

e para conseguir melhorar a 
vida de todos nesse proces-
so”, afirmou Mike. 

Em suas considerações, 
o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Lissauer Vieira, disse ser um 
“entusiasta do emprego” e 
pontuou que o Governo de 
Goiás, além cuidar da saúde 
das pessoas de forma pre-
ventiva, com ações para evi-
tar a rápida proliferação do 
coronavírus em Goiás, não se 
descuidou da geração de em-
pregos, atraindo novas em-
presas e indústrias. “A gente 
vê um trabalho sério, dedi-
cado, de uma equipe do go-
verno, em um momento em 
que todas as dificuldades do 
mundo estão sob a respon-
sabilidade dos gestores, não 
só públicos, mas também dos 

gestores empresariais do Es-
tado de Goiás”, afirmou.

 
Presente para 
a economia
Caiado aproveitou para 

falar do ProGoiás, novo pro-
grama de incentivos fiscais 
do Estado, cuja meta é pro-
mover o desenvolvimento, 
com a criação de postos 
de trabalho, com a devida 
absorção de mão de obra 
e movimentação de caixa, 
mediante investimentos no 
setor privado com incentivos 
governamentais.

Presidente do Fórum Em-
presarial, Marcelo Baiocchi 
festejou os resultados e 
elogiou o diálogo que tem 
mantido com a equipe do 
governo do Estado, redun-
dando em ações como a ini-

ciativa do ProGoiás, que 
vai atrair, cada vez mais, 
novos investidores para 
o Estado. “Nós, do Fó-
rum Empresarial, somos 
grandes parceiros do 
Estado, para que Goiás 
possa ocupar seu espa-
ço no contexto nacional. 
Fazemos coro com esta 
equipe do Governo de 
Goiás, que não se cansa 
de buscar investimen-
tos”, pontuou.

Diretor-executivo da 
Associação Brasileira Pró-
-Desenvolvimento Regio-
nal Sustentável (Adial), 
Edwal Portilho, o Che-
quinho, ressaltou que a 
indústria goiana já é a 
sétima melhor do País, 
mas que há espaço para 
melhorar. “Com o traba-
lho da SIC, vai subir para 
a sexta, passando o Rio 
de Janeiro”, afirmou, lem-
brando que Goiás, por sua 
riqueza, principalmente 
em termos de matérias-
-primas, terá total condi-
ção de sair na frente na 
retomada da economia 
pós pandemia. Para isto, 
frisou, é preciso união de 
governo, empresariado, 
prefeitos e investidores. 
“Com esta captura de si-
nergia, em sintonia fina, é 
que continuaremos de-
senvolvendo fortemen-
te no Estado de Goiás”, 
destacou Chequinho.
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Japão retira emergência por 
coronavírus em Tóquio e outras áreas
O primeiro-ministro 

do Japão, Shinzo 
Abe, retirou o esta-

do de emergência que havia 
sido declarado em função 
da pandemia de coronaví-
rus em Tóquio e em quatro 
outras áreas, pondo fim à 
imposição de restrições no 
território nacional.

Especialistas de uma 
equipe formada pelo go-
verno aprovaram o fim da 
emergência em Tóquio e nas 
áreas vizinhas de Kanagawa, 
Chiba e Saitama, assim como 
em Hokkaido, ao norte. Es-
sas regiões continuavam sob 
emergência, depois de os 
bloqueios terem sido remo-
vidos na maior parte do Ja-
pão em meados deste mês.

Com cerca de 16,6 mil 
infecções por coronavírus e 
850 mortes, o Japão conse-
guiu evitar os grandes surtos 
da doença que EUA e Europa 
têm registrado, apesar de 
suas restrições mais leves. 
Fonte: Associated Press.
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 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 pra-
ta 1.8 lxs automático + 
cou4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

Veículos
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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 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 26 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



Diário Do EstaDo Goiânia, 26 de Maio de 2020 7



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 26 de Maio de 2020viral
Reprodução

Anitta diz que sofreu 
ameaça de Leo Dias 
com vazamento 
de áudios e prints

Basta! Chega! Anitta 
gravou uma sequência 
de stories no Instagram 
para contar aos segui-
dores que cansou de ser 
chantageada pelo jorna-
lista de fofoca Léo Dias, 
que teria ameaçado di-
vulgar prints de conversas 
que manteve com a can-
tora além de vídeos e áu-
dios de Anitta comentan-
do sobre outros famosos.

Anitta disse que teve 
medo de não prosperar 
na carreira se não fosse 
fonte de Leo Dias, mas 
que hoje esse medo 
acabou. “Hoje, aos 27 
anos, eu não tenho mais 
medo. Quero dizer que o 
público sabe quem são 
as pessoas, não adianta 
mentir”, disse ela. 

Linha do tempo
O atrito mais recente 

envolvendo Anitta e Leo 
Dias começou a ganhar 
vida quando o jornalista 

publicou, no início da se-
mana passada, uma nota 
afirmando que a mãe da 
cantora havia saído da casa 
dela para morar no subúr-
bio do Rio de Janeiro, o que 
foi desmentido por Anitta. 
Leo Dias gravou um vídeo 
visivelmente alterado em 
tom de ameaça.

No último domingo 
(24/5), vazou um áudio no 
Twitter de Anitta contando 
sobre um grupo de WhatsA-
pp formado por Gominho, 
Preta Gil e Pabllo Vittar, 
onde eles falavam mal de 
outros artistas como a pró-
pria Anitta e Marília Men-
donça. Quem contou para 
Anitta sobre o tal grupo foi a 
funkeira Jojô Toddynho.

Por conta da repercus-
são do assunto, que domi-
nou 80% dos assuntos mais 
comentados no Twitter no 
domingo, a cantora e em-
presária Preta Gil gravou 
um comunicado explicando 
sua versão da história.

Johnny Depp 
não retornará em 
Piratas do Caribe 6

A franquia Piratas do 
Caribe da Disney 
voltará às telonas. 

Piratas do Caribe 6 foi ofi-
cialmente confirmado pela 
Disney, mas parece que Jo-
hnny Depp não retornará 
como Capitão Jack Sparrow.

Depp desempenhou o pa-
pel de Jack Sparrow nos cinco 
filmes, que faturaram mais 
de US$ 4,5 bilhões em todo o 
mundo. O primeiro filme ren-
deu a Depp uma indicação ao 
Oscar de Melhor Ator.

De acordo com um rela-
tório do Washington Post, 
acredita-se que a Disney te-
nha retirado Depp da fran-
quia de Piratas do Caribe 
quatro dias depois que Am-
ber Heard, sua ex-esposa, 
publicou um artigo para o 

jornal. No artigo de opinião 
do Washington Post, escrito 
por Heard, ela disse que ele 
a agrediu durante o casa-
mento de 18 meses.

As alegações levaram à 
circulação de petições na In-
ternet pedindo a remoção de 
Depp das franquias Piratas do 
Caribe e Animais Fantásticos.

Depp lançou um processo 
de difamação de US$ 50 mi-
lhões contra a atriz em 2019, 
afirmando que sua acusação 
era falsa. A estrela de Piratas 
do Caribe afirma que ela o 
agrediu repetidamente.

Em uma série de fitas 
de áudio vazadas pelo Dai-
ly Mail, Heard admitiu ter 
“atingido” Depp em uma bri-
ga com panelas, frigideiras e 
vasos. O processo argumen-

ta que as alegações “faziam 
parte de uma farsa elabo-
rada para gerar publicidade 
positiva para a Sra. Heard 
avançar em sua carreira”.

Mancha na carreira
A carreira de Johnny Depp 

sofreu após as alegações. 
Sem falar que seus últimos 
filmes não tiveram um bom 
desempenho nas bilheterias.

O roteirista do filme ori-
ginal, Stuart Beattie, falou 
sobre a importância do per-
sonagem de Depp no   filme. 
Mas, seu papel na reiniciali-
zação permanece incerto.

“Acho que ele teve uma ótima 
jornada”, disse ele ao Daily Mail.

“Obviamente, ele criou 
esse personagem e se tor-
nou famoso por causa dele. 

Foi ótimo para ele e foi óti-
mo para nós. O fato de eles 
estarem reiniciando algo que 
você fez significa que você 
fez algo que valeu a pena rei-
niciar. É uma honra.”

De acordo com um 
artigo publicado para o 
Collider, o produtor Jerry 
Bruckheimer falou sobre 
Piratas do Caribe 6 em 
uma chamada de Zoom.

Bruckheimer falou sobre 
o status de Depp fazendo 
uma aparição no filme.

“O que estamos desen-
volvendo agora, não sa-
bemos ao certo qual será 
o papel de Johnny. Então, 
teremos que ver”, disse ele.

Ainda não há data de 
lançamento para o novo fil-
me de Piratas do Caribe.
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