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O retorno das atividades presenciais já é uma realidade no país, inclusive em Goiânia. Na educação, a volta das aulas 100% presenciais foi anun-
ciada em diversos estados do Brasil para 2022. Quadro este que se diferencia de 2020, início da pandemia, quando foi decretado a suspensão das 
aulas presenciais em todo país. Segundo o Inep, 99,3% das escolas brasileiras interromperam o funcionamento presencial devido a pandemia.

Até 2030, maior parte do ensino no 
mundo será personalizada e online

2021 ficou en-
tre os anos mais 
quentes da histó-
ria, aponta ONU  p7 p3

Segurança: aprenda como 
fugir de golpistas na internet
Se manter seguro na internet é quase um desafio. Certamente, você ou 
algum conhecido já passou pela situação de cair em um golpe da web ou 
saber de alguém que foi enganado na rede mundial de computadores. 

p2

Na última terça-feira (18), o Ministério da Saúde (MS) enviou 44.300 
doses de vacinas pediátricas Comirnaty/Pfizer para Goiás e foi consta-
tado pela equipe técnica da Central Estadual de Rede de Frio de Goiás 
(CERF-GO) erros na temperatura das caixas. 

Vacinas chegam com 
temperatura inadequada e 
distribuição é adiada  p3
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O retorno das ativida-
des presenciais já é 
uma realidade no 

país, inclusive em Goiânia, 
que voltou na última quarta-
-feira, 19. Na educação, a vol-
ta das aulas 100% presenciais 
foi anunciada em diversos 
estados do Brasil para 2022. 
Quadro este que se diferen-
cia de 2020, início da pande-
mia, quando foi decretado a 
suspensão das aulas presen-
ciais em todo país. Segundo 
pesquisa publicada pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), 99,3% das 
escolas brasileiras interrom-
peram o funcionamento pre-
sencial devido a pandemia.

Com isso, a solução en-
contrada para a continuida-
de da educação foi através 
do ensino online. A educa-
ção remota foi uma alter-
nativa utilizada em 2020 e 
2021 em todo Brasil, porém 
com decretos diferentes em 
cada região. Com a utilização 
deste ensino por um longo 
período de tempo, a questão 
da personalização do ensino 
para o remoto de forma per-
manente e não provisória é 
questionada por especialis-
tas. O mapa World Innovation 
Summit for Education (Wise), 
por exemplo, mostra que até 
2030, a maior parte do ensino 
no mundo será personalizada 
e online. Uma mudança que 

já começou e é irreversível, 
segundo o educador Alfredo 
Freitas, Diretor de Educação 
e Tecnologia da universidade 
americana Ambra University.

Para o educador brasilei-
ro Alfredo Freitas, estudar 
remotamente já está virando 
um hábito e que as pessoas 
terão dificuldade para re-
tornar ao ensino totalmente 
presencial. “O mundo já se 
prepara para tornar o mode-
lo híbrido de educação uma 
realidade mesmo após a pan-
demia. Nos EUA, agora em 
janeiro, não houve retorno 

ao ensino presencial nas uni-
versidades. Na Europa, ges-
tores públicos e privados da 
educação já planejam mode-
los híbridos que permitam a 
continuidade do aprendizado 
de forma melhorada a partir 
da internet”, explica.

Dados recentes mostram 
que já são quase 10 milhões 
de brasileiros matriculados no 
ensino via internet. O impul-
so na modalidade de ensino 
via internet no Brasil, expôs o 
quão útil e eficaz é a metodo-
logia e obrigou o fim imediato 
do preconceito com o ensino 

online, afirma Freitas. Regula-
mentado há 14 anos no Brasil, 
o ensino a distância superou 
pela primeira vez a oferta de 
vagas da educação presen-
cial no país. De acordo com 
o Censo mais recente da Edu-
cação Superior, foram ofere-
cidas 7,1 milhões de vagas a 
distância, frente a 6,3 milhões 
de vagas presenciais.

Em contrapartida, uma 
pesquisa, de 2019, do TIC 
Kids Online Brasil revelou 
que, aproximadamente, 1,8 
milhões de indivíduos de 9 
a 17 anos não são usuários 

de internet, enquanto 4,8 
milhões vivem em domicílios 
que não possuem acesso à 
rede. Ou seja, o acesso ao 
ensino remoto também de-
pende de questões socioe-
conômicas. Já uma pesquisa 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), intitu-
lada “O impacto da pande-
mia do covid-19 no desen-
volvimento das crianças na 
pré-escola”, apontou que no 
primeiro ano da pandemia, 
crianças do ensino infantil 
desenvolveram um aprendi-
zado em ritmo mais lento.

Reprodução

Anteontem (18), em 
primeira mão, o Diário do 
Estado denunciou a pro-
paganda eleitoral anteci-
pada e ilegal do deputado 
federal Major Vitor Hugo 
(PL) e do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Os dois 
estavam estampados em 
um outdoor na Avenida 
Mambaí. O painel não 
tinha nenhuma identifi-
cação ou autorização de 
agência, apenas uma “as-
sinatura” de um grupo au-
todenominado de Patrio-
tas Voluntários. Hoje (19), 
a Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma) 
retirou o outdoor.

Em nota, a Amma in-
formou que a retirada do 
painel se deu por ser um ou-
tdoor clandestino, pois não 
possui nenhuma identifica-
ção. A principio, a foto foi 
postada no Twitter do pro-
motor Haroldo Caetano, da 
133º Zona Eleitoral de Goiâ-
nia. O DE entrou em contato 
com a assessoria do depu-
tado Vitor Hugo (PL) mas a 
reposta foi de que eles não 
iriam comentar o caso.

O deputado, na sua con-
ta do Twitter, agradeceu as 
“manifestações espontâne-
as que têm surgindo em re-
lação ao mandato”. Na pos-
tagem, ele posta um trecho 
da Lei nº 9.504/1997 (Lei 
Eleitoral) em que diz que 
“Não configura propagan-
da eleitoral antecipada, 
desde que não envolva pe-
dido explícito de voto”.

TEM MAIS
Em Paraúna, interior 

do estado de Goiás, tam-
bém tem mais um ou-
tdoor. No painel não tem 
nenhuma assinatura, nem 
autorização de agência e é 
um agradecimento ao de-
putado pelo envio de uma 
escavadeira ao município.

Para denunciar propa-
ganda eleitoral fora do 
período permitido pela 
legislação basta ligar no 
número 127. De acordo 
com as normas eleitorais, 
as propagandas de 2022 
só podem ser feitas a par-
tir do dia 16 de agosto.

Até 2030, maior parte do ensino no 
mundo será personalizada e online

A Prefeitura de Goiânia 
avançará com a vacina-
ção contra Covid-19 para 
crianças com 10 anos de 
idade nesta quinta-feira 
(20), informou a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
ao POPULAR. Na capital, a 
imunização para crianças 
com 11 anos começou na 
última segunda-feira (17).

A SMS relatou que, ape-
sar dos problemas com a 
temperatura de imunizan-
tes enviados pelo governo 
federal para Goiás, que 
acabou adiando a distribui-
ção aos municípios do Es-
tado, os estoques de doses 
continuam elevados.

Conforme a pasta, na 

última remessa a capital 
recebeu 9.800 doses e até 
ontem (18) tinha vacina-
do 3.953 crianças com 11 
anos. No primeiro dia de 
imunização foram aplicadas 
2.201 doses nesse público. 

A expectativa da Prefeitura 
é atender 120 mil crianças 
de 5 a 11 anos.

REMESSA
A distribuição de 44.300 

doses de vacinas pediátri-

cas contra a Covid-19 para 
municípios goianos, pre-
vista para esta quarta-feira 
(19), foi adiada. De acordo 
com a Secretaria de Estado 
de Saúde de Goiás (SES-
-GO), o Ministério da Saú-
de enviou o lote de vacinas 
nesta terça-feira (18) com 
temperatura inadequada.

Por meio de nota, a SES-
-GO informou que uma 
“equipe técnica da Central 
Estadual de Rede de Frio de 
Goiás (CERF-GO) constatou 
erros na temperatura das 
caixas, que foram conduzi-
das sob responsabilidade, 
desde o início do transpor-
te, pelo órgão federal”.

A pasta disse que notifi-

cou o ministério e aguarda 
parecer sobre liberação ou 
não dos imunizantes da Pfi-
zer destinado às crianças de 
5 a 11 anos. Enquanto uma 
recomendação formal não 
for enviada, a distribuição 
das doses ficará suspensa.

“Assim como as outras, 
essa vacina é eficaz, tem 
comprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) e, por isso, 
contamos com a compre-
ensão de todos para, jun-
tos, conseguirmos vacinas 
as 120 mil crianças da ci-
dade”, frisou, comentando 
que crianças da Capital es-
tão dando um verdadeiro 
exemplo na vacinação.

Goiânia amplia vacinação para crianças com 10 anos 
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Na última terça-feira 
(18), o Ministério da 
Saúde (MS) enviou 

44.300 doses de vacinas pe-
diátricas Comirnaty/Pfizer 
para Goiás e foi constatado 
pela equipe técnica da Cen-
tral Estadual de Rede de Frio 
de Goiás (CERF-GO) erros na 
temperatura das caixas. Se-
gundo a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), o transporte 
das doses é de responsabili-
dade do governo federal.

Ao ser constatada a oscila-
ção da temperatura, a CERF-
-GO entrou em contato com 
o MS e aguarda um parecer 
sobre a liberação ou não das 
doses. Dessa forma, a distri-
buição dos imunizantes aos 
municípios, programada para 
esta quarta-feira (19), foi 
adiada até que as recomen-
dações sejam formalizadas.

A Superintendente de Vigi-
lância em SES, Flúvia Amorim, 
afirmou que o primeiro carre-
gamento das vacinas que che-
gou ao estado ocorreu tudo 
bem, na sexta-feira (14). En-
tretanto, no segundo, ao rece-
ber a caixa de vacinas foi ob-

servado que o aparelho que 
monitora automaticamente 
a temperatura das vacinas 
sofreu alterações no trans-
porte, deixando as doses com 
temperatura “muito abaixo da 
temperatura padrão preconi-
zada pelo fabricante”. Flúvia 

diz que esse protocolo de ve-
rificação é padrão e é seguido 
rigorosamente, por isso é ne-
cessário esperar um retorno 
do MS. Até o momento, não 
há previsão dessa resposta.

Vale ressaltar que o MS 
contratou uma empresa sem 

experiência em vacinas para 
fazer a logística da entrega 
das doses pediátricas. A In-
termodal Brasil Logística (IBL) 
trabalhou apenas uma vez 
com vacinas entre os anos de 
2015 e 2018. No ano passado, 
em dezembro, a IBL foi contra-

tada por R$ 62,2 milhões para 
um período de 12 meses. Na 
entrega da primeira remessa, 
os estados de Santa Catarina, 
Pernambuco, Paraná e Paraí-
ba tiveram problemas com as 
condições de armazenamento 
ou entrega do imunizante.

A superintendente afirma 
ainda que caso o documento 
seja positivo, as doses já se-
rão distribuídas de imediato. 
Apesar do problema, a cam-
panha de vacinação infantil 
no estado de Goiás segue 
normalmente, visto que os 
municípios estão abasteci-
dos com a remessa que che-
gou na sexta-feira (14).

CRIANÇAS
Segundo a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS), a 
partir de amanhã (20) crian-
ças com mais de 10 anos já 
podem se vacinar contra a 
Covid-19. A vacinação com 
doses pediátricas começou 
na segunda-feira (17) para as 
crianças com 11 anos.

Segundo a SMS, apesar 
dos problemas com as doses 
entregues pelo governo fe-
deral, há ainda em estoque 
uma quantidade elevada do 
imunizante, o que possibilita 
a continuidade da imuniza-
ção. Das 9.800 doses pediá-
tricas que o município rece-
beu, foram aplicadas 3.953 
até o dia de ontem (18).

Uma nova direção foi 
dada aos programas sociais 
do Governo de Goiás nos 
últimos três anos. Com viés 
humanitário, característico 
de sua formação como mé-
dico, o governador Ronaldo 
Caiado cumpre o compro-
misso de levar apoio e as-
sistência aos goianos em 
situação de vulnerabilidade 
econômica e alimentar. So-
mente para atender essa 
população, foi destinado R$ 
1,3 bilhão em investimentos 
com medidas que alcançam 
os 246 municípios goianos. 

“Nossa gestão não é para 
construir grandes prédios. A 
nossa grande obra é cuidar 
das pessoas”, afirmou.

Para suprir direitos básicos, 
como a alimentação, Caiado 
conduz uma gestão que deu 
fim a um período de inércia, 
com a distribuição de mais 
de 1 milhão de cestas básicas 
(1.019.442) pela Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás 
(OVG), iniciada neste manda-
to, além de ter realizado re-
passe de R$ 33 milhões direta-
mente às prefeituras, a maior 
destinação do País neste setor.

Somente no Bolsa Uni-
versitária, a administração 
estadual apresentava dívida 
com 82 instituições de ensi-
no superior. Foi necessária a 
renegociação e, atualmente, 
R$ 69 milhões de atrasos já 
foram sanados. O Programa 
Universitário do Bem (Pro-
Bem) substituiu o Bolsa Uni-
versitária e já alcançou 10 
mil estudantes que precisam 
de apoio para seguir na car-
reira acadêmica.

A guinada nos programas 
sociais foi pautada pela apli-
cação de base científica para 

atender pessoas que real-
mente precisam de apoio 
governamental. O cenário 
encontrado era de mero as-
sistencialismo, sem critérios 
consolidados. Um dos desta-
ques é o Programa Mães de 
Goiás, idealizado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
assegura auxílio mensal de 
R$ 250 para 100 mil mães em 
todo o Estado. O investimen-
to total é de R$ 219 milhões, 
viabilizados pelo Fundo de 
Proteção Social do Estado de 
Goiás (Protege Goiás).

Até o momento, a en-

trega dos cartões foi efe-
tuada em 92 municípios, e 
71 mil mulheres com filhos 
menores de seis anos já fo-
ram contempladas. A meta 
é atingir 100 mil. A medida 
supre uma lacuna de apoio 
às crianças em idade pré-
-escolar ao garantir recursos 
para itens básicos como ali-
mentação e medicamentos. 
“Nós vamos ajudar a criança 
da hora que ela nasce até os 
6 anos de idade”, declarou 
Caiado ao citar que, após 
essa idade, a família encon-
tra amparo também nas ins-

tituições de ensino.
Entre outras propostas 

mais recentes e que trans-
formaram as modalidades 
de proteção social instituídas 
pelo Governo de Goiás estão 
o Crédito Social, que viabilizou 
R$ 20 milhões para auxiliar a 
recuperação econômica do 
Estado; o Programa de Dig-
nidade Menstrual, destinado 
a atender 146 mil mulheres; 
e o Água Social, implemen-
tado para subsidiar até 80% 
da fatura de água de famílias 
vulneráveis, com propósito de 
atender 128 mil pessoas.

Reprodução

Governo de Goiás investe R$ 1,3 bilhão em políticas sociais

Vacinas chegam com temperatura 
inadequada e distribuição é adiada
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O valor médio pago aos 
beneficiados ao Auxílio Bra-
sil será maior do que R$ 400, 
disse nesta segunda-feira 
(17) o ministro da Cidadania, 
João Roma. “O Auxílio Brasil 
chega mais fortalecido, ele 
interliga programas sociais 
ao programa de transferên-
cia de renda. Já no seu início 
teve um reajuste de 17%, 
mais do que o avanço infla-
cionário [10,06%, segundo o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA], 
e com o benefício compen-
satório ele vai para R$ 400 
no mínimo. [Isso] significa 
que o ticket médio passa a 
ser até maior”, disse Roma.

O ministro foi o entrevis-
tado do primeiro programa 
da nova temporada do pro-
grama Sem Censura, daTV 
Brasil,e falou também sobre 
o trabalho do ministério para 
atender os atingidos pelas 
chuvas das últimas semanas, 
principalmente Bahia e Mi-
nas Gerais, a liberação de ver-
bas para a emergência para 
essas tragédias e eleições.

Roma disse que o Auxílio 
Brasil estava beneficiando 14 
milhões de famílias e, a par-
tir de hoje [18], mais de 17,5 
milhões de famílias passam 
a receber um mínimo de R$ 
400, após o ministério zerar a 

fila de espera pelo benefício.
“Sem dúvida é um avan-

ço na transferência de 
renda, um incremento na 
política social do governo 
e, além disso, você tem a 
extensão também da tarifa 

social de energia elétrica, 
com desconto de 65% para 
mais 12 milhões de famí-
lias brasileiras, lembrando 
que 12 milhões já eram 
contempladas. Começa a 
ser pago também desde 

dezembro do ano passado 
o Auxílio-Gás a 5,5 milhões 
de brasileiros, e estamos 
fortalecendo cada vez mais 
as políticas de transferên-
cia de renda”, disse.

O ministro destacou a 

política de qualificação e 
mercado de trabalho dentro 
do Auxílio Brasil. Ele disse 
que o Sistema S é o princi-
pal parceiro na capacitação 
de mão de obra para levar 
a oferta de trabalho a quem 
procura um emprego, mas 
às vezes não tem a capaci-
tação necessária.

“A estrutura do Sistema 
S tem sido uma grande fer-
ramenta, outras instituições 
têm avançado nisso, o pró-
prio ministério, através de 
estruturas diretas com os 
municípios, buscando fazer 
essas capitações têm avan-
çado muito nessa pauta, 
com ajuda de cooperativas 
também. São muitas ini-
ciativas que se somam e 
hoje há um grande esforço 
para que possamos dispo-
nibilizar uma grande va-
riedade de captação e que 
essa captação esteja linka-
da com o que o mercado 
está oferecendo, pois não 
adianta você gerar deter-
minadas habilidades se não 
há vaga para aquilo”, disse.

Divulgação

Valor médio pago do Auxílio Brasil 
será de mais de R$ 400, diz ministro

Se manter seguro na in-
ternet é quase um desafio. 
Certamente, você ou algum 
conhecido já passou pela situ-
ação de cair em um golpe da 
web ou saber de alguém que 
foi enganado na rede mundial 
de computadores. Estar aten-
to pode ser a melhor estraté-
gia contra criminosos virtuais.

A tática dos bandidos en-
gana jovens, adultos e ido-
sos, mas algumas ferramen-
tas e dicas ajudam a prevenir 
a ação dessas pessoas. Em-
bora eles atuem com ele-
mentos psicológicos, a racio-
nalidade de quem poderia 

ser uma vítima evita preju-
ízos emocionais e financei-
ros, como o acionamento de 
mecanismos de segurança 
de aparelhos celulares.

De acordo com a especia-
lista em assuntos da internet 
e marketing digital, Aline Bak, 
por mais que tenhamos mais 
informação, nós agimos por 
impulso ou por confiar na 
fonte que enviou algum link 
malicioso, mesmo que esse 
remetente não tenha certe-
za de que é seguro. Para ela, 
isso explica a enorme quan-
tidade de golpes de internet 
todos os dias no mundo todo.

A tendência dos ataques 
cibernéticos é se tornar 
mais frequente e insistente. 
O Brasil é um dos cinco mais 
afetados por fraudes digi-
tais. Segundo um relatório 
da Arkose Labs, com atua-
ção na área de segurança da 
informação, o país teve 89% 
dos ataques automatizados 
e 11% de ações manuais nas 
fraudes, o que o colocou em 
destaque num ranking com 
estados Unidos, Rússia, Indo-
nésia, Filipinas e Reino Unido.

Em 2017, a Serasa Expe-
rian já apontava o alarmante 
dado de que  uma tentativa 

de fraude a cada 16 segundos. 
O principal mecanismo dos 
criminosos se resume ao dire-
cionamento de usuários para 
sites falsos através de links por 
meio do Whatsapp, SMS e re-
des sociais. Nesse momento, 
eles conseguem dados pesso-
ais e bancários das vítimas.

“A demanda e velocidade 
das informações é tão rápida 
que não queremos perder 
nada e clicamos em tudo. 
Por isso, a dica mais básica é 
checar a procedência do link 
e conferir se a fonte e o site 
são confiáveis. Essa checa-
gem pode ser simplesmente 

jogar no Google para averi-
guar se o app ou site existem, 
qual a reputação online, se 
os usuários tiveram boas ex-
periências antes de efetuar a 
compra…”, orienta Aline.

TODAS AS IDADES
Vítimas preferidas dos 

bandidos, as pessoas mais 
velhas provam que alguns 
golpes funcionam por faixa 
etária devido à falta de infor-
mação e dificuldade em lidar 
com a internet, como o do 
sequestro de algum familiar e 
liberação do parente apenas 
mediante transferência de di-

nheiro.  No entanto, Bak res-
salta que os jovens também 
são facilmente enganados.

“A geração mais nova vem 
caindo com frequência nes-
sas artimanhas. Eu mesma 
conheço uma pessoa que 
perdeu uma pessoa que 
perdeu 9 mil porque pedi-
ram o dinheiro pelo aplicati-
vo de mensagens, ela acre-
ditou e ficou no prejuízo. 
Hoje em dia não tem tanto 
isso da idade por causa do 
poder de convencimento, 
a forma como conduzem 
a conversa e transmitem  
confiança”, justifica.

Dicas de Segurança: aprenda como fugir de golpistas na internet



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 per-
mis5200
-----------------------------
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
-------------------------------
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 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza qualquer oferta 
do mercado! 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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
prestatividade, experie-
nENVIAR CURRICULUM 
por email: kassioperfuma-
ria@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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Uma análise feita com 
dados consolidados 
de seis bases de da-

dos internacionais sobre tem-
peraturas globais mostrou 
que 2021 foi um dos anos 
mais quentes da história.

Segundo a Organização Me-
teorológica Mundial (OMM), o 
ano passado está entre os sete 
mais quentes já registrados na 
história. O grupo dos sete anos 
mais quentes inclui todos os 
anos desde 2015. Entre eles, 
o ano de 2016 lidera o ranking 
de temperatura global, segui-
do de 2019 e 2020.

A agência da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
especializada em meteoro-
logia pontua que as tempe-
raturas médias globais foram 
temporariamente resfriadas, 
entre 2020 e 2022, pelo 
fenômeno La Niña.

O La Niña é o nome dado 
aos efeitos do resfriamento 
anormal das águas do Oce-
ano Pacífico, que altera a 
dinâmica de circulação na 
atmosfera e colabora, por 
exemplo, com o resfriamen-
to da temperatura média 
global. No Brasil, um dos 
efeitos derivados do La Niña 
são as chuvas que foram vis-
tas no início do ano, que dei-
xaram ao menos 59 mortos 

em 10 estados brasileiros.
“Eventos consecutivos 

de La Niña significam que o 
aquecimento de 2021 foi re-
lativamente menos pronun-
ciado em comparação com os 
últimos anos. Mesmo assim, 
2021 ainda foi mais quente 
do que os outros anos in-

fluenciados pelo La Niña”, 
declara o secretário-geral da 
OMM, Petteri Taalas.

“O aquecimento generali-
zado de longo prazo como re-
sultado do aumento dos gases 
de efeito estufa na atmosfera 
é agora muito mais relevante 
do que as variações anuais nas 

temperaturas médias globais 
causadas por fatores naturais 
do clima”, complementa.

Os dados levantados 
pela agência ao longo dos 
anos mostram que desde 
os anos 1980, o planeta fica 
mais quente a cada década.

O ano de 2021 também foi 

marcado pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas, a COP 26, que 
ocorreu em Glasgow. No even-
to, foram discutidas medidas 
para retardar e atenuar os efei-
tos das ações da humanidade 
no clima e no meio ambiente, 
que podem colocar em perigo a 

perpetuidade da vida na Terra.
Um dos pontos mais dis-

cutidos no evento foi a de-
pendência dos combustíveis 
fósseis, como o petróleo, que 
sabidamente são responsá-
veis por emissões massivas de 
gases do efeito estufa. As de-
cisões, no entanto, não foram 
tão incisivas quanto o exigido 
para o nível de alerta climático, 
na avaliação de especialistas.

O Acordo de Paris é um 
dos principais tratados que 
regem a ação internacional 
no combate às mudanças cli-
máticas. Nele, foi determina-
do que a temperatura média 
global deve se manter a 2°C 
abaixo dos níveis pré-indus-
triais, buscando sempre man-
tê-la abaixo de 1,5°C. O ano 
de 2021 registrou uma tem-
peratura média de 1,1°C aci-
ma dos níveis pré-industriais, 
um número mais próximo do 
que o desejável da meta final.

A OMM destaca que a 
temperatura é apenas um 
dos indicativos aos quais 
deve-se prestar atenção 
quando se fala em crise 
climática. A concentração 
de gases do efeito estufa, a 
temperatura e pH das águas 
oceânicas, os níveis oceâni-
cos globais e a massa glacial 
são alguns outros exemplos.

Reprodução

2021 ficou entre os anos mais quentes 
da história, aponta agência da ONU
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza qualquer oferta 
do mercado! 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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
prestatividade, experie-
nENVIAR CURRICULUM 
por email: kassioperfuma-
ria@hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 20 de Janeiro de 2022 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Hanka Horka, cantora 
do grupo tcheco Asonance, 
morreu no último (16) devi-
do a complicações relacio-
nadas à Covid-19. A artista 
era contra a vacinação e 
decidiu se contaminar pro-
positalmente para obter o 
passaporte de vacinação.

Na República Tcheca, 
além das pessoas com es-
quema de vacinação com-
pleto, aqueles que já se 
recuperaram da Covid-19 
também têm o direito ao 
comprovante.

A informações foram 
compartilhadas pelo filho 
da cantora, Jan Rek, em 
uma entrevista à rádio pú-
blica tcheca IRozhlas. Rek 
disse que ele e seu pai, 
completamente vacinados 
contra o coronavírus, foram 

contaminados com a doen-
ça no final do ano passado.

“Ao invés de se isolar de 
nós dois, ela quis ficar em 
casa normalmente e de-
cidiu que preferia pegar a 
doença do que se vacinar. 
Seu primeiro teste PCR 
deu negativo, mas dias de-
pois o segundo apresen-
tou resultado positivo”, 
disse Rek à rádio. “Ela con-
fiou mais em estranhos do 
que na própria família”.

Na última sexta-feira 
(14), Horka usou as redes 
sociais para informar so-
bre sua contaminação, de 
forma totalmente anima-
da. “Estou contaminada 
com a variante Delta, mas 
está tudo ótimo. Terei 
vida social, com teatro, 
sauna, cinema e praia”.

O novo longa adapta-
do de um fenôme-
no musical gravado 

pela Legião Urbana traz o 
resultado de filmagens, em 
2018, dispostas num circuito 
integrado por Brasília, Alto 
Paraíso de Goiás e Rio de Ja-
neiro. O filme é a segunda 
dramatização do diretor René 
Sampaio para uma criação 
de Renato Russo, antecedi-
da por Faroeste caboclo que 
atraiu público de quase R$ 1,5 
milhão de espectadores. No 
elenco há nomes como Ga-
briel Leone, Alice Braga, Otá-
vio Augusto, Juliana Carneiro 
da Cunha e Victor Lamoglia.

Com orçamento de R$ 10 
milhões, o longa contou com 
várias parcerias de roteiristas, 
em especial do brasiliense 
Matheus Souza (Eu não faço 
a menor ideia do que eu tô 
fazendo com a minha vida). 
Eduardo & Mônica chega aos 
circuitos de cinema, após vá-
rios adiamentos, reflexo do 
efeito da pandemia.

Ambientada em 1986, 
ano de lançamento do disco 
Dois (que contém 12 faixas 
entre elas Eduardo e Môni-
ca), a trama explora os im-
passes amorosos contidos 
a partir dos personagens do 
título da música oitentista, 

que traça afinidades e expõe 
dissabores na explosão de 
um amor entre pessoas com 
idades bem destoantes.

Entre cenas divertidas, 
como as de um telefone (com 
fio) atendido na privada, e 
rompantes que azedam a 
relação dos protagonistas, o 
espectador vira cúmplice de 
momentos íntimos, corriquei-
ros e multifacetados. Dissa-
bores como o contato com o 

conservador Bira (Otávio Au-
gusto, longe de composição 
maniqueísta) também são 
contornados. Sem sentimento 
de posse, os enamorados pa-
recem seguir a cartilha da mãe 
de Mônica (papel de Juliana 
Carneiro da Cunha), apta a de-
terminar: “A gente não contro-
la nada, filha, nem o corpo”.

Entrelaçando impulsos 
dos personagens e enca-
deando referências (que 

tocam Vincent van Gogh, 
Bauhaus, Caetano Veloso, e 
até a língua alemã, quando 
Mônica cita Wim Wenders), 
o roteiro do filme palpita 
empatia e transborda uma 
sensação de entendimento. 
Muito justo e adequado, 
para o casal construtivo que 
busca um equilíbrio que ex-
trapole o das voltas de moto 
ou de camelo. No fim, está 
tudo lá, e está tudo certo.

Incompatibilidade de “Eduardo 
e Mônica” em estreia nacional

Cantora antivacina 
morre após contrair 
Covid-19 de próposito


