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Nas eleições deste ano, a quantidade de mulheres eleitas vereadoras pode diminuir na Câmara de Goiânia com a possibilidade das atuais parlamen-
tares saírem como candidatas. Atualmente, a Casa conta com cinco vereadoras, são elas Aava Santiago (PSDB), Gabriela Rodart (DC), Leia Klebia 
(PSC), Luciula do Recanto (PSD) e Sabrina Garcez (PSD). Dessas, as duas psdistas já se colocam como pré-candidatas nas eleições deste ano.

Câmara Municipal: corrida eleitoral 
diminui representatividade feminina 

Inflação no Bra-
sil está entre as 
maiores do mun-
do em 2021  p4 p8

Gusttavo Lima recebe processo 
por citar número de telefone real
O single “Bloqueado,” de Gusttavo Lima, tornou-se um grande sucesso, mas 
também trouxe sérios problemas ao cantor. Devido à canção, o artista está sendo 
processado por divulgar, sem autorização, um número de telefone real na letra. 

p3

Enquanto conversava com a reportagem por telefone, o advogado Lean-
dro Luz, 29, confessa que está nervoso. A angústia em sua fala se refere 
ao tema da conversa que envolve um de seus maiores medos: a crise 
climática. Ler, ouvir e falar sobre aumento da temperatura na Terra.

Crise climática gera eco-
-ansiedade em jovens te-
merosos pelo futuro  p4
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Anvisa 
confirma 
novo caso 
do super-
fungo
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As fortes chuvas na re-
gião central e norte 
de Goiás estão provo-

cando grandes estragos. Ao 
menos 16 cidades estão em 
situação de emergência. Em 
vídeos que circulam na inter-
net mostram rios que trans-
bordam, pontes que foram 
arrastadas, além de crateras 
em diversas rodovias.

Em Goiânia, a Defesa Ci-
vil, juntamente com o corpo 
de bombeiros, monitoram os 
bairros que margeiam o Rio 
Meia Ponte. De acordo com o 
coordenador da Defesa Civil, 
Robledo Mendonça, o nível 
do rio está a 2 metros acima 
da normalidade. Apesar dis-
so, Robledo garante que o 
trabalho preventivo que foi 
feito no início do ano passado 
tem surtido efeito positivo.

“No momento estamos 
com as atenções voltadas 
para os setores: Vila Roriz, 
Vila Montecelli, Negrão de 
Lima, Conjunto Caiçara e Vila 
São José. Mas o prognóstico 
é bom e acreditamos que 
não haverá o aumento do 
nível ao ponto de transbor-
dar”, contou Robledo.

O coordenador garante 
que a situação ainda não 
apresenta perigo para os ri-
beirinhos. Entretanto, todos 
estão sendo orientados a agir 
em situação de emergência.

“Estamos orientando os 
moradores sobre os procedi-
mentos e os monitoramentos 

continuam. Caso haja o risco 
de transbordar, a Defesa Ci-
vil orienta que os moradores 
procure um local seguro, uma 
área mais elevada e nos acio-
ne para prestar todo o apoio 
necessário, pelo telefone 
153”, explicou o coordenador.

Ainda segundo o órgão, 
o município está em alerta 
amarelo, ou seja, maiores 
riscos de transbordamento. 
Portanto, a orientação geral é 
de que no trânsito, evite atra-
vessar enxurradas durante 
chuvas fortes e nem trafegar 
em ruas sujeitas a alagamen-

to ou próximas a córregos.

CHUVAS EM GOIÁS
Para esta semana a pre-

visão é de mais chuvas em 
várias regiões do estado. Se-
gundo o boletim do Centro 
de Informações Meteoroló-
gicas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), as chuvas podem 
estar acompanhadas de raja-
das de ventos e raios. A pre-
visão é de 45 milímetros de 
chuva na região Norte e 40 
milímetros na região Central.

Com isso, o corpo de 
bombeiros orienta para que 

os motoristas que vão trafe-
gar pelas rodovias estaduais 
e federais estejam atentos.

“ Façam um planejamento 
para a viagem, pesquise se há 
alguma via interditada no mo-
mento, para evitar esses locais 
de interdição. Outra orienta-
ção é manter bastante cau-
tela, atenção ao seu veículo. 
Evitar viagens noturnas, onde 
a visibilidade fica deteriorada, 
além de poder ser surpreen-
dido por um local que foi ata-
cado pela chuva e ainda não 
tenha sido interditado”, res-
saltou o Capitão Freitas.

Ao se deparar com crate-
ras e pontes transbordando, 
os bombeiros orientam que 
o motorista acione o bata-
lhão através do 193. Ainda 
de acordo com o Capitão 
Freitas, as zonas de risco são 
dinâmicas e são monitora-
das diariamente.

“As atuações são inten-
sas, constantes e integradas 
com outros órgãos integra-
dos do estado, como a Polí-
cia Rodoviária Federal, a De-
fesa Civil e a Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transpor-
tes”, concluiu o militar.

Reprodução
A Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) informou que 
foi notificada sobre a ter-
ceira infecção pelo fungo 
Candida auris. O caso foi 
diagnosticado em um hos-
pital da cidade do Recife, 
em Pernambuco. O fungo 
foi identificado por análi-
se do laboratório central 
Gonçalo Moniz, da Bahia.

Segundo a Anvisa, fo-
ram adotadas ações pelas 
autoridades de saúde para 
prevenção e combate à 
disseminação do orga-
nismo, como protocolos 
de segurança no hospital 
onde estava internado o 
paciente infectado.

A Coordenação Esta-
dual de Prevenção e Con-
trole de Infecção de Per-
nambuco realizou uma 
visita técnica ao hospital 
e conforme a Anvisa está 
monitorando o caso e as 
ações para controle de 
novas infecções.

CANDIDA AURIS
O organismo é chama-

do de superfungo pela re-
sistência que possui a an-
tibióticos e outras formas 
de tratamento. De acordo 
com a Anvisa, o fungo 
também permanece no 
ambiente por longos perí-
odos, que podem chegar a 
meses, e resiste a diversos 
tipos de desinfetantes.

Chuvas: Goiânia tem alerta 
laranja para alagamentos

Foi publicado na edição 
desta quarta-feira, 12, do 
Diário Oficial do Município 
(DOM) de Goiânia, a convo-
cação para nova audiência 
pública a ser realizada na Câ-
mara Municipal de Goiânia, 
para discussão sobre o Plano 
Diretor. Diferente dos últimos 
encontros, esta não será con-
duzida pela Comissão Mista, 
já que o relatório final já foi 
aprovado pela comissão, mas 
pela Mesa Diretora da Casa.

A realização da nova 
audiência pública já havia 
sido adiantada pelo Jornal 
Opção, na última segunda-

-feira, 10. A convocação 
se deu após a Casa recuar 
da necessidade de votar e 
aprovar o documento ainda 
no mês de janeiro, diante de 
tantas judicializações e de-
cisões emitidas pela Justiça 
goiana no último mês. A úl-
tima foi despachada pela ju-
íza plantonista Joyre Cunha, 
que determinou o cumpri-
mento do que foi requeri-
do em dezembro – que era 
maior publicidade e trans-
parência na tramitação.

De acordo com a rela-
tora da matéria na Comis-
são Mista, Sabrina Garcêz 

(PSD), o objetivo é apresen-
tar o relatório e os mapas 
antes da votação oficial. Na 
segunda-feira, ela chegou a 
afirmar que com o prazo, a 
população terá mais tempo 
para acessar os documen-
tos. No entanto, frisou que 
“tudo que está no Plano e 
no relatório vêm sendo pu-
blicado desde 2019. Mas 
agora com os documentos 
compilados fica mais fácil 
para a população enxergar 
as emendas e o trabalho 
que temos feito”.

É preciso lembrar que a 
Câmara ficou dividida a par-

tir da decisão emitida pela 
juíza plantonista. Isso, por-
que apesar de alguns parla-
mentares entenderem que 
a decisão também suspen-
dia a tramitação até a rea-
lização de novas audiências 
públicas, a Casa e a própria 
relatora se posicionaram de 
forma contrária. Em nota, 
a Câmara chegou a afirmar 
que “o despacho do Foro 
não determina a suspensão 
da apreciação da matéria, 
mas recomenda a comple-
mentação dos procedimen-
tos de discussão pública da 
proposta, procedimentos 

estes já atendidos e cumpri-
dos pelo Poder Legislativo”.

No entanto, ainda as-
sim, havendo ou não a 
suspensão, especialmen-
te a partir da convocação 
da nova audiência, o fato 
é que a votação agora se 
faz oficialmente adiada 
para fevereiro. Segundo a 
Casa, na nova audiência, 
poderão ser realizadas su-
gestões da sociedade civil 
para serem acolhidas pelos 
parlamentares – tanto atra-
vés de representação parla-
mentar, que são emendas 
apresentadas através dos 

vereadores, quanto por ini-
ciativa popular.

Eventuais novas emen-
das apresentadas serão 
submetidas ao acolhimen-
to do plenário da Câmara 
de Goiânia durante a se-
gunda sessão de votação, 
que ainda não tem data 
marcada. Caso tais suges-
tões seja acatadas durante 
a segunda votação, serão 
apreciadas pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da Casa. Só 
após o parecer da CCJ é 
que estas poderão ser en-
viadas à segunda votação.

Nova audiência pública do Plano Diretor é marcada para 31 de janeiro
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Nas eleições deste 
ano, a quantidade 
de mulheres eleitas 

vereadoras pode diminuir 
na Câmara de Goiânia com 
a possibilidade das atuais 
parlamentares saírem como 
candidatas. Atualmente, a 
Casa conta com cinco vere-
adoras, são elas Aava San-
tiago (PSDB), Gabriela Ro-
dart (DC), Leia Klebia (PSC), 
Luciula do Recanto (PSD) e 
Sabrina Garcez (PSD). Des-
sas, as duas psdistas já se 
colocam como pré-candida-
tas nas eleições deste ano, 
outras duas ainda estão sem 
definição e uma não tem 
pretensão de se candidatar.

Ao Diário do Estado, a 
vereadora Sabrina Garcez 
(PSD), pré-candidata a depu-
tada federal, avalia os cená-
rios estadual e nacional com 
uma indefinição na corrida 
eleitoral “Ainda sim, acredito 
que a economia será pauta 
central da disputa pelo gover-
no federal. Enquanto aqui em 
Goiás, teremos uma compe-
tição baseada em históricos 
políticos, visando abrangên-
cia do acolhimento público 
dentro do estado”, diz.

A vereadora, que está 
em alta pelas discussões do 
recente aprovado Código 
Tributário e do em pauta 
Plano Diretor de Goiânia 
(PDG), levanta em sua fala os 
questionamentos do lugares 
políticos em Goiás que es-
tão disponíveis. Isso, porque 
com as mortes de Maguito 
Vilela e Iris Rezende, muitos 
enxergam um período “tur-
bulento”, entretanto, para o 
cientista político Guilherme 
Carvalho, em uma entrevista 
ao DE em novembro do ano 
passado, ele já havia sinaliza-
do “Não há vácuo na política 
e outras pessoas começam 
a caminhar”, como mostra a 

análise feita por Sabrina.
Sabrina vem de uma famí-

lia de políticos: seu tio, Wla-
dimir Garcez, chegou a ser 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Goiânia e sua mãe, 
Cida Garcez, foi vereadora 
por três mandatos. Sabrina 
está em seu segundo manda-
to e, correndo o risco de não 
terminá-lo, ela fala sobre as 
diferenças que podem ser 
encontradas na campanha 
“É importante lembrarmos 
que ainda estamos vivendo 
um dos momentos mais de-
safiadores da história, e que 
isso tem impactado todos os 
setores sociais. Penso que a 
participação da sociedade 
civil na administração públi-
ca deva estar ainda mais em 
evidência, afinal, a política é 
feita para atender os interes-
ses da população”, diz.

Já a sua colega de partido, 
vereadora Luciula do Recan-
to, pretende disputar um 
cargo na Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Alego) com o 
objetivo de lutar pela causa 
animal, sua principal bandei-
ra. Em 2018, Luciula partici-

pou das eleições para a Ale-
go, mas não foi eleita. Para 
2022 ela acredita que “A 
disputa na Assembleia será 
ainda mais difícil e disputa-
do pelo cenário atual e pela 
quantidade de candidatos al-
mejando o pleito”, diz. A ve-
readora sinaliza também que 
os eleitores buscam uma re-
novação na política, candida-
tos engajados em bandeiras 
sociais e que o extremismo 
tende a perder força.

Sobre mudança de parti-
do, com a janela partidária 
se aproximando, Luciula diz 
que não tem intenção de se 
desligar do PSD “por ter um 
bom relacionamento inter-
no”. Já Sabrina, ao que tudo 
indica, irá para o partido do 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz, Republicanos.

SEM DEFINIÇÃO
As vereadoras Aava San-

tiago (PSDB) e Gabriela Ro-
dart (DC) seguem indefinidas 
até o momento para a dispu-
ta neste ano, entretanto, nos 
bastidores há ventilações de 
que elas sejam sim candida-

tas. Ao DE, Aava diz que “por 
estar focada nos grupos de 
discussão acerca do novo Pla-
no Diretor de Goiânia, está 
sem condições de avaliar essa 
situação por agora” e Gabrie-
la diz que tudo dependerá da 
vontade de seus eleitores e 
de seu grupo político.

DEIXA COMO ESTÁ
A vereadora Leia Klebia 

(PSC) afirma que não há in-
tenção em se candidatar para 
nenhum cargo neste ano, mas 
que tudo “dependerá do dire-
tório estadual do partido”.

VETO
O prefeito de Goiânia Ro-

gério Cruz (Republicanos) 
vetou ontem (11) a mudança 
de nome da Avenida Castelo 
Branco para Avenida Iris Re-
zende Machado. A proposta 
era do vereador Clécio Alves 
(MDB). No texto publicado 
no Diário Oficial do Municí-
pio (DOM) a justificativa da 
mudança se dá pelo fato de 
que não há, entre os morado-
res da Avenida Castelo Bran-
co, qualquer manifestação 

em favor da troca dos nomes 
e que a mudança causaria 
transtorno à população.

TUCANO À VISTA
A timidez do prefeito de 

Aparecida de Goiânia, Gusta-
vo Mendanha (sem partido), 
frente a corrida eleitoral para 
o governo de Goiás em 2022 
abre caminho para o tucano 
Marconi Perillo (PSDB) plei-
tear o cargo. Isso porque ao 
analisar a conjuntura parti-
dária o que poderá restar a 
Mendanha é o PSDB, pois 
com Bolsonaro no PL e a pre-
ferência do presidente por 
Major Vitor Hugo (PL) ao go-
verno, o cerco se fecha para 
uma filiação de Gustavo.

Com o Podemos aconte-
ceu o mesmo, pois caso haja 
realmente uma aliança com o 
União Brasil, partido resulta-
do da fusão do DEM e PSL, o 
candidato apoiado pela frente 
será Ronaldo Caiado (DEM).

Dessa forma, com a “falta 
de ânimo” do aparecidense 
e a presença que Marconi 
Perillo possui no interior do 
estado, pode ser que o tuca-

no cresça nas pesquisas e aí, 
restará enfrentar Caiado.

QUANTO MAIS 
MEXE, PIOR FICA
O Plano Diretor de Goi-

ânia (PDG) tem dado o que 
falar. Ontem (11), a vereado-
ra Sabrina Garcez (PSD), re-
latora do projeto, postou um 
vídeo em suas redes socais 
com o conselheiro da Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Serviços de Goiás (Acieg), 
Ricardo Cantaclaro, para ten-
tar defender uma emenda no 
relatório dela em que coloca-
va em risco as Áreas de Prote-
ção Permanente (APPs).

O vídeo surtiu efeito 
contrário do que ela queria 
e, por isso, depois de tan-
ta negativa, a exemplo da 
vereadora Aava Santiago 
(PSDB), que também sofreu 
pressão popular em rela-
ção ao PDG, resolveu tirar a 
emenda de seu texto.

A previsão é de que o pro-
jeto do PDG seja votado em 
fevereiro, quando termina 
o recesso parlamentar na 
Câmara de Goiânia.

Apesar da nova alta de in-
fecções registrada em Goiás, 
o número de mortes por Co-
vid-19 no estado no início de 
2022 teve uma impressionante 
queda de 90% se comparado 
ao mesmo período de 2021. 
Segundo dados atualizados de 
uma planilha da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES) ao qual 
a reportagem teve acesso, 
Goiás teve 213 óbitos por 
Covid-19 nas primeiras se-
manas de 2021. No mesmo 
período do ano seguinte, esse 
número caiu para 21.

Conforme os boletins com 
dados consolidados divulga-

dos pela SES diariamente, 160 
mortes por Covid-19 foram 
registradas entre 1º e 11 de 
janeiro de 2021, e 60 entre 30 
de dezembro de 2021 e 11 de 
janeiro de 2022. No que se re-
fere aos números registrados 
nos dias em questão, a queda 
nos óbitos foi de somente 62%.

No entanto, a pasta esta-
dual destacou que um delay 
no sistema do Ministério da 
Saúde no final do ano passado 
provocou o represamento de 
dados, o que demanda a in-
serção diária de óbitos retroa-
tivos. Segundo a Secretaria, os 
dados do Ministério ficaram 

fora do ar entre 9 e 24 de de-
zembro do ano passado, e es-
tão sendo inseridos até hoje.

Contudo, uma planilha 
fornecida ao Mais Goiás pela 
SES com região e data exatas 
de cada óbito mostra que 
a diferença na quantidade 
de óbitos é muito maior. De 
acordo com o documento, 
Goiás confirmou 213 mortes 
provocados pela Covid-19 
entre os dias 1º e 11 de ja-
neiro de 2021 – uma média 
diária de 19 mortes. No mes-
mo período de 2022, a quan-
tidade confirmada de óbitos 
foi de 21, o que dá menos de 

duas mortes por dia.
Comparado o período de 

11 dias de janeiro de 2021 
e 2022, a redução na quan-
tidade óbitos foi de 90,14%. 
No cenário geral, Goiás con-
firmou 24.747 mortes do 
início da pandemia até esta 
quarta-feira (12).

COVID-19 X VACINAÇÃO
O médico infectologis-

ta Marcelo Daher atribui a 
expressiva queda na quan-
tidade de vítimas fatais da 
Covid-19 ao processo de va-
cinação no estado. Segundo 
ele, o imunizante tem cum-

prido sua missão de mitigar 
os efeitos da Covid-19 no or-
ganismo humano, impedin-
do que a doença evolua para 
quadros graves e de óbitos.

“A vacina protege pro-
duzindo anticorpos. Frente 
à apresentação desses antí-
genos [substância estranha 
ao organismo, no caso, o co-
ronavírus], a vacina irá fazer 
com que quando tenhamos 
a doença, nosso organismo 
o reconheça e tenha anticor-
pos prontos [para combatê-
-los]”, explica o infectologista.

Daher ressalta que a vaci-
na contra a Covid-19, assim 

como a vacina contra outras 
doenças, não garante neces-
sariamente a não infecção 
pelo vírus. No entanto, caso 
ela ocorra, os anticorpos que 
o imunizante produz fazem 
com que os efeitos da doen-
ça sejam drasticamente mais 
brandos. “A vacina contra 
gripe diminui a gravidade da 
doença. A vacina da pneu-
monia diminui a gravidade 
da doença. Então a vacina 
da Covid-19 é semelhante 
nesse ponto, diminuindo 
óbitos e internação hospi-
talar. E era essa o objetivo 
inicial da vacina”, conclui.

Reprodução

Mortes por Covid-19 em Goiás caem 90% nos primeiros 11 dias do ano

Câmara Municipal: corrida eleitoral 
diminui representatividade feminina 
YSABELLA PORTELA
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Enquanto conversava 
com a reportagem por 
telefone, o advogado 

Leandro Luz, 29, confessa 
que está nervoso. A angús-
tia em sua fala se refere ao 
tema da conversa que en-
volve um de seus maiores 
medos: a crise climática.

Ler, ouvir e falar sobre 
aumento da temperatura na 
Terra, queimadas na Amazô-
nia, derretimento de geleiras 
e desastres ambientais cada 
vez mais frequentes deixam 
Luz nervoso. Quando se de-
para com o tema, ele sente 
taquicardia e suor frio nas 
palmas das mãos e costas.

Até pouco tempo, ele não 
entendia bem o que sentia, 
até que descobriu sofrer da 
chamada eco-ansiedade. O 
termo, que aparece em um 
relatório divulgado pela As-
sociação Americana de Psico-
logia em 2017 e foi incluído 
no dicionário Oxford no final 
de outubro de 2021, é des-
crito como um medo crônico 
sobre a destruição ambiental 
acompanhado do sentimen-
to de culpa por contribuições 
individuais e o impacto disso 

nas gerações futuras.
A primeira vez que Luz 

prestou atenção às questões 
climática foi após o tsunami 
em Fukushima, no Japão, 
quando ondas gigantes mata-
ram 18 mil pessoas. Hoje, ele 
vive em Salvador, mas conta 
que pensa em se mudar para 
o interior. “Converso com a 

minha namorada de morar 
longe da costa, mas sei que 
esses locais também serão 
afetados”, diz ele que relata 
viver em um grande dilema.

“Não sei como me com-
portar nos próximos 30 anos, 
procuro evitar o consumo 
desenfreado e evito produzir 
muito lixo plástico, mas sei 

que são atitudes muito pon-
tuais que, a grosso modo, 
não vão mudar a realidade”.

O advogado, porém, 
também critica o governo 
sobre sua postura diante 
da crise climática. Para ele, 
por exemplo, a prioridade 
de autoridades deveria es-
tar na mudança da matriz 

energética brasileira. “Mas, 
estamos no caminho opos-
to, voltamos a discutir a 
implementação de usinas 
de carvão para produção de 
energia no Brasil, algo que é 
totalmente rudimentar”.

Assim como Leandro Luz, 
a aluna do ensino médio Ma-
riana dos Santos, 16, se recor-

da de chorar copiosamente 
quando criança após assistir 
a reportagens sobre mudan-
ça climática. Hoje, ela diz que 
apesar de não desabar mais 
diante das notícias, a ansieda-
de vira e mexe ainda a abala.

Ela costuma temer, por 
exemplo, o aumento do nível 
da água dos oceanos. “Penso 
nas cidades que podem de-
saparecer e as consequên-
cias que isso pode acarretar. 
Isso se torna uma bola de 
neve. Sei que não dá para 
fazer muito e é isso que de-
sencadeia o desespero”, diz.

A estudante de gestão 
ambiental Maria Antônia 
Luna, 20, também desco-
briu recentemente que o 
aperto no peito, sensação 
de falta de ar ao ler notícias 
sobre o incêndio que atingiu 
o Pantanal em 2020 se refe-
rem à eco-ansiedade.

“A sensação é de uma 
angústia de que nada vai 
melhorar”, define ela que 
agora busca uma terapia 
que a ajude a enfrentar afli-
ções relacionadas às crises 
climáticas, tópico frequen-
te em sua graduação.

Divulgação

Crise climática gera eco-ansiedade em 
jovens temerosos pelo futuro do planeta

O Brasil fechou 2021 com 
a quarta maior inflação entre 
44 economias destacadas 
pela OCDE e deve terminar 
2022 entre as nove maiores 
taxas ao consumidor, segun-
do projeções e dados cole-
tados pela instituição que 
reúne as economias mais 
relevantes do planeta.

O IPCA (índice oficial de 
inflação do país) de 10,06% 
foi superado apenas pelas 
taxas de Argentina (51% até 
novembro), Turquia (36% até 
dezembro) e Estônia (12,1% 
até dezembro) na seleção de 

países acompanhados pela 
instituição multilateral. Se 
fossem selecionadas as eco-
nomias do G20, o Brasil esta-
ria em terceiro lugar.

Considerando um conjunto 
mais amplo de países, o IPCA 
do ano passado ficou na 13ª 
posição entre as 71 economias 
que já divulgaram dados para 
dezembro de 2021, segundo 
coleta feita pela plataforma 
Trading Economics. Se forem 
analisadas as taxas em 12 me-
ses divulgadas até novembro 
ou dezembro por 147 econo-
mias, o IPCA fica no 28º lugar 

—5ª posição entre os países 
do continente americano.

A Venezuela, com infla-
ção de 686,4%, lidera todos 
os rankings mundiais. Nas 
Américas, destacam-se ain-
da Suriname (63,3%) e Haiti 
(24,6%) —com dados acu-
mulados em 12 meses até 
novembro— à frente do Bra-
sil. A inflação brasileira supe-
rou a de outras economias 
relevantes no continente, 
como Uruguai (8%), México 
(7,4%), Chile (7,2%) e Estados 
Unidos (7%) —esses com da-
dos já fechados para 2021.

O índice de preços ao 
consumidor dos Estados Uni-
dos representa a maior taxa 
desde 1982. O Federal Reser-
ve, o banco central do país, es-
tima que a inflação alta pode 
durar até meados deste ano 
e já sinalizou que a institui-
ção está pronta para tomar 
medidas se o aumento dos 
preços não arrefecer, como a 
esperada alta dos juros.

A disparada dos índices 
de preços no segundo ano 
de pandemia é explicada 
por diversos choques, de 
demanda e oferta, e está le-

vando bancos centrais e go-
vernos a reduzir estímulos à 
recuperação econômica. No 
Brasil, a expectativa é que o 
IPCA tenha atingido o pico 
em 12 meses em novembro 
(10,7%) e recue para cerca 
de 5% ao final de 2022.

Na carta divulgada na 
terça-feira (11) para explicar 
o estouro da meta de infla-
ção no Brasil, o presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, atribuiu a in-
flação em 2021 a sucessivos 
choques de custos e enfati-
zou que se trata de um mo-

vimento observado também 
em outros países.

Ele destacou que, no Bra-
sil, houve o efeito adicional 
da crise de energia. Afirmou 
também que, embora a con-
tribuição da taxa de câmbio 
para a inflação tenha sido 
menor que em 2020, houve 
a quebra no padrão histórico 
de apreciação da moeda na-
cional durante ciclos de ele-
vação nos preços das com-
modities exportadas pelo 
país. Dessa forma, o país foi 
duplamente afetado pela 
alta desses produtos.

Inflação no Brasil está entre as maiores do mundo em 2021



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 
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: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

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

KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
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 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

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

Veículos
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-------------------------------
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
-------------------------------
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 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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A província de Québec, 
segunda mais popu-
losa do Canadá e a 

que registra mais casos da 
variante ômicron no país, re-
gistrou um aumento de 300% 
na procura por vacinas contra 
a Covid-19 depois de deter-
minar que só os imunizados 
poderão comprar bebidas al-
coólicas ou maconha.

A restrição foi anunciada 
pelo ministro da Saúde local, 
Christian Dubé, na semana 
passada e só começa a valer 
na próxima terça-feira (18). 
Mas, segundo ele, o núme-
ro de agendamentos diários 
para receber a primeira dose 
do imunizante já saltou de 
1.500 para 6.000.

Dubé afirmou que o ob-
stáculo ao acesso a álcool e 
maconha —legalizada para 
uso recreativo no Canadá em 
2018— não tem a intenção 
de irritar os não vacinados, 
como o presidente Emmanuel 
Macron declarou na semana 
passada sobre o projeto de 
passaporte vacinal na França.

Segundo o ministro, “se-
ria bom” incomodar os que 
se recusam a receber a vaci-
na, mas seu objetivo é redu-
zir seu contato com a parcela 
da população que está imu-
nizada, proteger o sistema 
de saúde e proteger os não 
vacinados uns dos outros.

“Este é um primeiro pas-
so que estamos dando. Se 
os não vacinados não esti-
verem satisfeitos, há uma 
solução muito simples: vão 
tomar a sua primeira dose, é 
fácil e de graça”, disse Dubé. 
“Se você não quer se vacinar, 
não saia de casa.”

Ao anunciar a exigência, 
o ministro indicou ainda que 
outros estabelecimentos 
também passarão a exigir o 

certificado de vacina, mas há 
outras restrições já em vigor.

No fim de dezembro, o 
governo de Québec impôs 
um toque de recolher entre 
22h e 5h, proibiu reuniões 
privadas sob pena de multa 
e determinou o fechamento 
de escolas, universidades, ci-
nemas, bares, restaurantes e 
clubes esportivos.

De acordo com dados do 
governo, 84,9% da população 

de Québec já tomou ao me-
nos a primeira dose da vaci-
na. Embora os não vacinados 
representem menos de um 
quinto dos 8,5 milhões de 
habitantes, eles são metade 
dos pacientes em terapia in-
tensiva, segundo Dubé.

O número de internações, 
porém, está em alta. O ba-
lanço mais recente apontou 
2.742 pacientes hospitaliza-
dos com Covid, dos quais 255 

em leitos de UTI. Além disso, 
a província tem sofrido com a 
falta de profissionais de saú-
de, visto que muitos deles 
estão afastados por terem se 
contaminado com o vírus.

Em entrevista coletiva 
nesta terça-feira (11), o mi-
nistro da Saúde disse que 
precisa de 1.000 profissio-
nais extras para enviar aos 
hospitais mas está tendo difi-
culdades para suprir o déficit.

“Estamos muito perto de 
um ponto de não retorno”, 
afirmou Dubé, explicando que 
a expectativa de mais 1.000 
internações pode elevar o ce-
nário dos hospitais de Québec 
ao nível mais alto de alerta.

Em outra medida pou-
co usual, o governador da 
província, François Legault, 
anunciou a intenção de im-
plementar a cobrança de 
uma “taxa sanitária” aos não 
vacinados de Québec.

Ele explicou que a pro-
posta, ainda em processo 
de finalização, não se aplica-
ria a quem não pode rece-
ber o imunizante por razões 
médicas. Em sua defesa, 
porém, afirmou que os não 
imunizados colocam uma 
sobrecarga financeira sobre 
toda a população.

Assim, o governo está de-
terminando um valor signifi-
cativo que cidadãos sem va-
cina deverão pagar —a cifra 
não deve ficar abaixo de 100 
dólares canadenses (R$ 444).

“Todos os adultos em 
Quebec que não aceitarem 
ir tomar pelo menos uma 
primeira dose nas próximas 
semanas terão uma conta a 
pagar porque há consequ-
ências em nosso sistema de 
saúde e não cabe a todos os 
cidadãos de Quebec pagarem 
por isso”, afirmou Legault.

Reprodução

Québec proíbe maconha e álcool para não 
vacinados, e busca por vacina sobe 300%
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cado! Ligue e faça o seu 
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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 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 
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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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O single “Bloqueado,” 
de Gusttavo Lima, tornou-
-se um grande sucesso 
entre o público — mas 
também trouxe sérios pro-
blemas ao cantor. Devido à 
canção, o artista está sendo 
processado por divulgar, 
sem autorização, um núme-
ro de telefone real na letra. 

De acordo com o jor-
nal O Globo, a mulher 
que possui o número de 
telefone descrito na letra 
entrou com um processo 
contra Lima devido aos 
diversos incômodos que 
vem passando após o lan-
çamento da canção. 

Com isso, a detento-

ra do número pede R$ 
105 mil de indenização 
e a alteração da letra de 
“Bloqueado.” O processo 
tramita na 24ª Vara Cível 
desde dezembro. Lima 
não é o compositor da 
canção e, segundo a as-
sessoria jurídica do artis-
ta, ele não tem conheci-
mento do processo ainda. 

O clipe de “Bloqueado” 
já conta com mais de 27 
milhões de visualizações 
no Youtube — e faz parte 
do disco Buteco In Bos-
ton, lançado em dezem-
bro de 2021 pela grava-
dora estadunidense Sony 
Music Entertainment.

Dirigido por George 
Clooney, baseado no 
livro de memórias 

de J. R. Moehringer e estre-
lado por Tye Sheridan e Ben 
Affleck, “Bar Doce Lar” conta 
a história de um garoto cha-
mado JR, nascido em Long Is-
land e cujo sonho é se tornar 
um escritor. Ele mora com a 
mãe na casa dos avós, o pai 
é ausente e alcoólatra mas 
ele encontra na figura do tio 
Charlie (Affleck) o porto se-
guro para falar sobre a vida, 
receber conselhos e apoio.

“Bar Doce Lar” é um típi-
co drama sobre crescimento 
e vivenciar todas as fases 
habituais da vida, desde os 
momentos familiares ora 
conturbados, ora inesquecí-
veis, até o primeiro emprego 
e o primeiro amor. Inspirado 
em um livro de memórias, 
o longa possui uma direção 
correta de Clooney e atua-
ções que colaboram bastan-
te para uma experiência mais 
imersiva e envolvente. Desta-
que para Ben Affleck como 
tio Charlie. Sempre serei um 
defensor do ator pois gosto 
bastante de sua presença nos 
filmes. Affleck pode não ser 
um Daniel Day-Lewis ou Al 
Pacino, mas é um sujeito com 

imenso carisma e presença 
que no papel certo não de-
cepciona. Como tio Charlie, 
ele esbanja afeto, respeito, 
cuidado, amor e preocupa-
ção genuína pelo sobrinho. É 
tio por título, mas na realida-
de Charlie é a figura paterna 
responsável não apenas por 
cuidar de JR como pessoa, 
mas por ser o seu apoio 
emocional e profissional.

Já o roteiro escrito por 
William Monahan carece de 
mais emoção e foco. Na inten-
ção de explorar várias situa-
ções na vida de JR, não existe 
no texto uma ascensão na ma-
neira como o drama é coloca-
do e em como o aprendizado 
do personagem é desenvolvi-
do. Não existe uma crescente 
que nos faça se interessar mais 
pela jornada, e se emocionar 

tanto pelas conquistas quanto 
pelas perdas. Os acontecimen-
tos estão lá, o ótimo elenco 
está lá, a trilha sonora só tem 
música excelente mas nada 
soa inspirador ou fluído. O re-
lacionamento complicado com 
o pai e a decepção com o pri-
meiro amor são partes impor-
tantes da história, mas o dra-
ma é quebrado demais e com 
pouco impacto emocional.

Bar Doce Lar é um crescimento e
 vivencia as fases habituais da vida

Gusttavo Lima recebe 
processo por citar nú-
mero de telefone real


