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Pais de alunos da rede 
municipal de ensino 
de Goiânia e região 

Metropolitana não se sentem 
seguros ao enviar os filhos 
para a escola. O avanço da co-
vid-19 no estado já compro-
mete o funcionamento de 18 
unidades da rede municipal 
de ensino da capital.

A suspensão de todas as 
atividades ocorre quando duas 
turmas em dois turnos diferen-
tes possuem mais de dois ca-
sos confirmados de Covid-19. 
Neste caso, a unidade escolar 
fica fechada por sete dias. Nes-
te período, os alunos assistem 
aulas no formato remoto.

De acordo com o Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Goiânia (Simsed), as unida-
des estão funcionando com 
número reduzido de funcio-
nários em decorrência da Co-
vid-19. Apesar disso, a Secre-
taria Municipal de Educação 
de Goiânia não pretende sus-
pender as aulas presenciais.

PREOCUPAÇÃO
Para alguns pais o retor-

no das aulas presenciais é 
sinal de preocupação. No 
entanto, acreditam que a 
interação dos filhos com ou-
tras crianças é fundamental 
para seu desenvolvimento.

“É importante para a so-

cialização com outras crian-
ças e adultos que não seja 
de seu convívio e ambien-
te, assim ajudando em seu 
crescimento mental e social” 
explica Grazielly Dias, mãe 
de Ana Júlia de 5 anos.

A menina perdeu o pai 
para a covid-19 em março 
de 2021. E agora precisa li-
dar com a ausência do pai e 
medo da doença. Vacinada, 
Grazielly procura orientar a fi-

lha em relação aos protocolos 
sanitários de prevenção a co-
vid-19. Como o uso da másca-
ra e a higienização das mãos.

Ana Júlia é aluna do jar-
dim 2, de uma escola da rede 
municipal de Goiânia. Sua 
mãe diz não se sentir segu-
ra com as aulas presenciais, 
mas acredita que o ensino 
remoto pode interferir no 
processo de alfabetização in-
fantil.  “Muitos pais não con-

seguem ensinar seus filhos 
em casa por falta de conhe-
cimento básico” contou ela.

INSEGURANÇA
Já para a podóloga Ra-

quel da Silva, o cenário atu-
al da pandemia em Goiás 
não favorece o ensino pre-
sencial. De acordo com ela, 
as crianças não conseguem 
cumprir as medidas sanitá-
rias por muito tempo.

“Prefiro as aulas online, 
eu creio que não está tendo 
segurança para as crianças 
na escola. A covid aumen-
tou e está aí escancarado 
para todo mundo ver. E 
como você vai conseguir 
que uma criança passe um 
período inteiro de máscara? 
Como você explica para uma 
criança não chegar perto do 
coleguinha? Criança com-
partilha água, compartilha 
lanche, conversa e brinca, é 
assim”, explica Raquel.

Moradora de Senador 
Canedo, região Metropoli-
tana de Goiânia, Raquel tem 
duas filhas matriculadas na 
rede municipal de ensino. 
Para o Diário do Estado, ela 
contou que as meninas es-
tão em ensino remoto des-
de o início da pandemia e 
gostaria que continuassem 
assim até que o cenário epi-
demiológico melhore.

“Eu gostaria que as mi-
nhas filhas continuassem 
com as aulas online. A 
criança pode trazer para 
casa a covid e pode tam-
bém levar o vírus para o 
outro coleguinha, que leva 
para a casa. Esse colegui-
nha pode ter um avô, uma 
avó, uma mãe com algum 
problema de saúde. As au-
toridades precisam olhar 
bem isso e não voltar às 
aulas presenciais” concluiu.

Reprodução

O aleitamento materno 
é uma política pública no 
Brasil e tem efeitos positivos 
reconhecidos e recomen-
dados pela Organização 
Mundial da Saúde, porém, 
em Goiânia e em Aparecida 
de Goiânia, algumas mães 
denunciam que a orienta-
ção se restringe ao papel. 
Segundo elas, creches 
públicas e privadas se re-
cusam a preparar o leite 
materno enviado por elas 
e incentivam o desmame 
antes dos seis meses de 
vida da criança.

No ato da matrícula do 
filho de quatro meses de 
idade, a secretária Sabrina 
Chaves foi informada em 
novembro do ano passado 
na creche pública de que 
não poderia levar potes 
com o leite materno por-
que o local não oferecia 
as condições adequadas 
para o descongelamento 
do alimento. “Me disseram 
que não tinham tempo 
nem freezer para guardar 
o leite. A ideia deles era 
adotar fórmula láctea”, afir-
ma. De acordo com ela, na 
rede privada a alegação 
foi parecida. “Inventaram 
mil desculpas e me orien-
taram a fazer a introdução 
alimentar, mas ele tinha 
apenas quatro meses”, diz.

A professora de Educa-
ção Física Thayanara Duarte 
enfrenta situação bastante 
semelhante. O filho de cin-
co meses de vida foi matri-
culado em uma creche da 
Prefeitura de Goiânia. Ela 
informou que a alimenta-
ção da criança era exclusi-
va por leite materno e se 
propôs a enviar o líquido 
acondicionado em potes. 
A coordenadora da insti-
tuição prontamente teria 
sugerido o desmame como 
alternativa para melhor 
adaptação dele e vetado a 
possibilidade de envio dos 
potes porque a alimenta-
ção servida no local substi-
tuiria o leite materno.

A falta de saneamento 
básico e asfalto ainda é 
uma realidade de muitas 
regiões goianas. No se-
tor Jardim Maranata, em 
Aparecida de Goiânia, por 
exemplo, moradores re-
clamaram ao Diário do Es-
tado que o bairro não pos-
sui asfalto, água tratada e 
rede de esgoto. Durante o 
período chuvoso, inclusi-
ve, rios de lama se formam 
nas ruas, chegando a im-

possibilitar a locomoção 
em alguns pontos.

Em entrevista ao DE, a 
cuidadora de idosos, Inês 
Zione da Silva, explicou 
que as ruas do bairro estão 
criticas e que alguns locais  
viraram atoleiros por conta 
do barro e dos buracos. Inês 
que mora na região há cerca 
de 17 anos, diz que a cada 
temporada de chuvas no-
vos problemas aparecem, 
como as enxurradas de bar-
ro que tem invadido as ca-
sas da Rua Ômega, devido a 

falta de bocas de lobo.
“Morar no setor Mara-

nata não é fácil, não pode 
chover que a lama toma 
conta das ruas. Aqui não 
tem nada, nada mesmo. 
Não tem água tratada, 
rede de esgoto e muito 
menos asfalto. Quando 
chove as ruas viram rios de 
lama. Tem vez que não da 
nem para sair de casa por 
por causa de tanto barro. A 
casa não para limpa, a gen-
te vive gripado”, exaltou.

Além dos transtornos 

vividos pela falta de infra-
estrutura, os moradores 
também precisam se pre-
ocupar com a insegurança 
provocada pela falta de ro-
çagem em lotes baldios e a 
precária iluminação públi-
ca da região. Para Inês, es-
ses fatores têm chamado a 
atenção de assaltantes que 
aproveitam a segurança 
do mato alto e a falta de 
policiamento para fazer as-
saltos à luz do dia.

“O mato alto além de 
causar insegurança aos 

moradores também tem 
atraído animais como 
ratos, baratas, cobras, la-
craias e até escorpiões. 
Fora que a dengue tam-
bém é um problema, já 
que algumas pessoas 
jogam lixo nos lotes bal-
dios. A coisa aqui está 
feia, a população precisa 
de ajuda. Não temos paz, 
a gente vive com medo 
e doente. Quando está 
chovendo e essa lama e 
na seca uma poeira insu-
portável”, concluiu.

Pais vivem cenário de medo com retorno Pais vivem cenário de medo com retorno 
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“Aqui não tem nada”, diz moradora do Jardim Maranata“Aqui não tem nada”, diz moradora do Jardim Maranata

Mães de-Mães de-
nunciam nunciam 
creches por creches por 
desmame desmame 
forçadoforçado

GOIÂNIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

PEDRO MOURA

SAMANTHA SOUZA

NATHALIA OLIVEIRA 



O reajuste de 33,24% no 
salário dos professores da 
educação básica, anunciado 
pelo governo federal, preocu-
pa prefeitos e governadores. 
Classificando de “atitude elei-
toreira e ilegal”, o presidente 
da Federação Goiana de Mu-
nicípios (FGM), Haroldo Naves, 
diz que gestores municipais 
e estaduais podem entrar na 
justiça contra a medida.

“Nosso jurídico [da FGM] 
está estudando. A Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
e os estados também estão 
avaliando esta questão, para 
que gestores municipais não 
sofram consequência jurídi-
ca. A questão deverá ser judi-
cializada, uma judicialização 
bilateral [partindo de estados 
e municípios]”, afirmou Naves, 
ao Diário do Estado.

O impacto aos cofres de 
todos os municípios goianos 
seria de R$ 750 milhões, valor 
que pode aumentar se foram 
incluídos outros encargos, 
como a contribuição com a 
previdência, segundo o pre-
sidente da FGM. Ele diz estar 
“acalmando” os prefeitos “as-
sustados” com a portaria. “A 
medida joga a categoria [dos 

professores] contra a gestão 
municipal. O prefeito de Nova 
Iguaçu chegou a anunciar 
publicamente que estaria re-
nunciando, encaminhando 
carta de renúncia e eu lhe 
falei que a portaria não tem 
legalidade, não tem robustez 
jurídica e é um ato meramen-
te eleitoreiro”, contou Naves.

Em 2020, o Congresso tor-
nou o Fundo da Educação 
Básica (Fundeb) permanente. 
Nele há dinheiro de arrecada-
ção dos Estados e Municípios 
Também em 2020, os parla-
mentares ampliaram a partici-

pação da União no montante 
reservado para o setor. Antes, 
a contribuição federal mínima 
era de 10%. Em 2021, passou 
para 12,5% e chegará a 23% 
em 2026. Mesmo com aumen-
to da participação da União, 
prefeitos do país dizem se in-
viável pagar o reajuste anun-
ciado. Segundo o presidente 
da FGM, a contribuição federal 
para os municípios goianos “é 
zero”, até então.

MUNICÍPIOS GOIANOS
O presidente da FGM de-

fende que a portaria é ilegal 

porque edita uma lei de 2008, 
já extinta. Segundo ele, a lei do 
piso, que é a 11.738/07, foi ex-
tinta com a nova lei 14.113/20.

“Não tem efeito legal nem 
orçamentário. Os municípios 
não vão seguir esta orienta-
ção porque não têm capaci-
dade financeira para pagar. 
Os prefeitos correriam risco 
de responder por crime de 
improbidade administrativa. 
A Lei de Responsabilidade 
Fiscal diz que o município 
não pode ultrapassar 54% de 
toda a arrecadação com gas-
to de pessoal”, explica.

 O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, lançou, nesta 
quarta-feira (9/2), o Cinturão 
da Moda. O programa tem 
como objetivo movimentar a 
economia goiana a partir da 
geração de cerca de 100 mil 
novos postos de trabalho em 
30 municípios do Estado na in-
dústria da moda, fazendo uma 

conexão com o polo da Região 
da 44, em Goiânia, para suprir 
a demanda por mão de obra. 
“Não enxergo nenhum outro 
setor que compete com a con-
fecção na capacidade de gerar 
empregos”, assegurou Caiado.

 O programa nasce com a 
meta de elevar Goiás à lideran-
ça nacional na produção de 
moda, ultrapassando São Pau-
lo. O evento reuniu 42 prefei-

tos e representantes de mais 
de 100 municípios. A partir 
de parcerias do Estado junto 
a prefeituras, setor empresa-
rial e entidades, pretende-se 
estabelecer uma logística para 
capacitar costureiros nos mu-
nicípios, quando necessário, e 
aplicar a mão de obra na cria-
ção de produtos comercializa-
dos na Região da 44. Também 
prevê abertura de cooperati-

vas e construção de galpões 
regionais para o desenvolvi-
mento das atividades.

Na primeira etapa, o Cintu-
rão da Moda funciona como 
um piloto em Acreúna, Bela 
Vista de Goiás, Cristianópolis 
e Ipameri, mas ampliará o raio 
de atuação. “É um projeto fac-
tível, que vai captar mão de 
obra em 30 cidades que estão 
a 150 quilômetros de Goiânia”.

Reprodução
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FGM: “Prefeitos e governadores podem FGM: “Prefeitos e governadores podem 
judicializar reajuste para professores”judicializar reajuste para professores”

Dias atrás houve uma 
grande especulação so-
bre a filiação praticamen-
te acertada de Gustavo 
Mendanha (sem partido) 
ao Partido Liberal (PL) 
de Jair Bolsonaro. Ape-
sar do grande esforço da 
deputada federal Magda 
Mofatto e do presidente 
da sigla em Goiás, Flávio 
Canedo, pela filiação, as 
conversas foram minadas. 
O deputado federal Major 
Vitor Hugo (PSL) entrou 
na jogada novamente e 
colocou ponto final nos 
comentários de que o 
candidato de Jair Bolso-
naro (PL) para Goiás seria 
o prefeito de Aparecida 
de Goiânia.
A proximidade entre 
Mendanha e Mofatto não 
foi o suficiente para que 
Bolsonaro abrisse espa-
ço para o aparecidense. 
Isso porque a ‘menina dos 
olhos’ de Bolsonaro em 
Goiás é Vitor Hugo. Sem 
perder tempo, o aliado 
do presidente tem batido 
duro em Gustavo Menda-
nha em suas redes sociais, 
chegando até mesmo a 
estampar as alianças po-
líticas com partidos de 
centro-esquerda constru-
ídas durante as campa-
nhas. Nas redes sociais, 
o parlamentar tem com-
partilhado postagens de 
apoiadores repercutindo 
a frase “cuidado com o 
genérico: diz que é mas 
não é”, uma referência à 
fala de Mofatto ao se refe-

rir a Mendanha como “bol-
sonarista” e de que ele pe-
diria votos para Bolsonaro.
Pessoas próximas ao de-
putado disseram ao Diário 
do Estado que a filiação 
de Mendanha ao PL não 
aconteceu até hoje por-
que o presidente Bolso-
naro não quer recuar com 
seu preferido. “Bolsonaro 
não abriu agenda para 
Mendanha, sequer sabe 
quem ele é”. De encontro 
ao mau grado, Mendanha 
conseguiu conversar com 
o senador Flávio Bolso-
naro (PL), mas o encontro 
não durou cinco minutos.
De fato, o deputado Major 
Vitor Hugo pode-se intitu-
lar como “pré-candidato 
ao governo de Goiás”, 
porém, nos bastidores é 
dado como certeza que 
ele vem para 2022 como 
candidato à reeleição da 
Câmara Federal. Em tom 
de campanha ao Executi-
vo, o deputado chegou a 
postar um vídeo pedindo 
apoio aos seguidores para 
que compartilhassem o 
conteúdo.

E O PL NISSO TUDO?
Ao DE, o presidente esta-
dual do PL, afirmou que 
“O Major Vitor Hugo não 
está no PL. Ele tem auto-
nomia para se candida-
tar ao que quiser. Eu não 
posso responder por ele. 
Mas ele tem legado no 
estado? Ele é um carioca 
que quer ser governador 
de Goiás”, disse.

Governo de Goiás lança programa Cinturão da ModaGoverno de Goiás lança programa Cinturão da Moda
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Pequenos, de grande 
população e presentes 
em boa parte do mun-

do, os mosquitos são consi-
derados os seres mais mortais 
do planeta. As doenças cau-
sadas por eles levam a óbito 
milhares de pessoas por ano, 
tendo sido 438 mil somen-
te em 2015 e, apenas, pela 
malária. Além dela, dengue, 
chikungunya, febre amarela 
e zika põem em risco a saúde 
de metade da população da 
Terra, que habita as regiões 
onde o inseto domina.

Eles se disseminam com 
mais facilidade em países tro-
picais. No entanto, a globali-
zação e o aumento do trânsito 
de pessoas em viagens in-
ternacionais ocasionou o ini-
maginável: casos locais e não 
apenas importados dessas 
doenças em países europeus. 
A incidência mundial de den-
gue subiu 30 vezes nos últimos 
30 anos, e mais países estão 
reportando seus primeiros sur-
tos, de acordo com a Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS).
Os cuidados preventivos 

como repelentes e elimina-
ção de focos de criação do 
mosquito não tem sido su-
ficientes. A vacina aparece 
como uma chance de tentar 
vencer a luta com o pequeno 

inimigo. O desenvolvimento 
e produção de um imunizan-
te precisam vencer alguns 
obstáculos nessa batalha. 
Existem diversos vírus para 
algumas doenças causadas 
pelos mosquitos, a exemplo 
da dengue, que tem quatro 

tipos, e a variabilidade de 
organismos como o do plas-
módio que causa a malária. 
Apesar disso, os esforços vêm 
de diversos laboratórios pelo 
mundo em busca de uma 
dose que poupe vidas e im-
pacto socioeconômicos.

Para o infectologista Mar-
celo Daher, a malária é o caso 
mais representativo do risco de 
doenças transmitidas por mos-
quitos. Ele afirma que a pato-
logia teve uma vacina liberada 
recentemente para utilização, 
principalmente na África, para 
utilização em crianças peque-
nas e apresentou redução de 
letalidade em torno de 50%.

“A malária não é causada 
por bactéria ou vírus, por isso 
é difícil a produção dela e de 
determinadas vacinas por ou-
tros motivos. Para algumas 
é difícil prevenir a infecção, 
mas só de diminuir a gravida-
de quando ela mata muito ou 
causa muito dano e impacta 
o trabalhador e a economia já 
é um progresso. Isso não é ex-
clusividade da  vacina contra 
covid, mas também a influen-
za, pneumonia, malária di-
minuem a gravidade, porém 
não impedem a infecção pela 
doença”, explica.

A picada em diversas pes-
soas pode levantar a polêmi-
ca da transmissão de outras 
doenças pelos mosquitos, 

como as causadas pelo HIV 
ou mesmo pelo coronavírus. 
Porém, o infectologista des-
mistifica essa crença. Daher 
garante que não ocorre por-
que esses insetos causadores 
de exemplo de febre amarela, 
dengue, zika, doença do sono 
e chikungunya, por exemplo, 
são do grupo chamado arbo-
vírus. Isso significa que eles 
têm uma fase do ciclo de vida 
dentro do próprio mosquito e 
não apenas no homem.

“O vírus precisa do mosqui-
to para ter seu ciclo e para ser 
transmitido. No mundo silves-
tre  acontece entre os animais. 
No ser humano, acontece en-
tre os humanos. O mosquito 
faz parte da reprodução do 
vírus e sem ele não acontece 
o ciclo. Vírus como o HIV não 
são do tipo arbovírus, então 
não existe o risco de ser trans-
mitido por mosquito. O risco 
de transmissão é outro e as 
vias dele e dos vírus das he-
patites B e C são conhecidos 
e completamente diferentes 
das dos arbovírus”, detalha o 
especialista Marcelo Daher.

Divulgação

O maior medo de um ho-
mem é ter qualquer proble-
ma de saúde com o pênis, 
especialmente se ocorrer a 
diminuição do tamanho . 
Recentemente, uma notícia 
assustou bastante o público 
masculino ao associar covid 
ao encolhimento do órgão. 
Isso é mito ou verdade? Para a 
ginecologista e sexóloga Joi-

ce Lima, a resposta é talvez.
Ela confirma que o tama-

nho pode realmente ser afe-
tado, mas a probabilidade 
de isso ocorrer por doenças 
já conhecidas em detalhes 
é maior. A média mundial é 
de 13 a 15 centímetros, in-
dependentemente da etnia, 
e apenas 12% a 17% dos 
homens medem acima de 
16 centímetros na região, de 

acordo com o  Journal of Sex 
& Marital Therapy.

“Em algumas situações o 
pênis pode diminuir de 1 a 2 
centímetros, como na cirurgia 
de retirada da próstata. O en-
velhecimento e a falta de uso 
podem levar à atrofia do teci-
do peniano, a síndrome me-
tabólica, em pacientes com 
hipertensão arterial, diabetes 
e hipercolesterolemia, as le-

sões vasculares e dos nervos 
penianos e o tabagismo po-
dem comprometer a função e 
o tamanho do genital”, afirma 
a especialista.

No caso dos que tiveram 
covid, os estudos sugerem, 
porém não confirmam esse 
efeito colateral da doença. No 
entanto, a estrutura da região 
peniana pode ser afetada, 
conforme indícios encontra-

dos em estudos realizados 
no mundo e registrados pela 
ginecologista Joice Lima e al-
guns colegas especialistas em 
um livro chamado “Sequelas 
do Covid na Sexualidade”.

“Sabemos que o Covid 
pode levar à disfunção Erétil 
e infertilidade, pois o tecido 
peniano e o testicular são 
ricos em ECA2, uma enzima 
que facilita a entrada do vírus 

nessas células. Consideran-
do que a infecção por Covid 
é uma doença inflamatória 
sistêmica, pode ser que com 
o tempo cheguemos à con-
clusão de que esse processo 
inflamatório poderia levar a 
fibrose e encurtamento do 
pênis. Mas, por enquanto são 
apenas especulações e não 
há dados científicos que com-
provem isso”, detalha.
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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/ 
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

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

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

-------------------------------
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 

-------------------------------
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
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Um garotinho brasilei-
ro de cinco anos foi 
reconhecido como a 

pessoa mais jovem do mun-
do a identificar um asteroide. 
No total, já foram 15 desses 
corpos celestes que o menino 
descobriu e que já foram con-
firmados pela Nasa (Agência 
Espacial Americana).

Natural de São Paulo, 
Miro Latansio Tsai sempre se 
interessou pela astronomia 
e ciência. “Eu sempre gostei 
de ciência, astronomia e pla-
netas: Marte, Júpiter, Satur-
no, Sol, Mercúrio”, diz o pe-
queno, que logo depois se 
corrige e afirma que, na re-
alidade, o Sol é uma estrela.

De acordo com Carla La-
tansio, advogada e mãe de 
Miro, o interesse do garoto 
por astronomia começou 
quando ele era ainda menor.

“Com dois anos ele sabia o 
nome de todos os planetas 
do sistema solar. Na primei-
ra visita que fizemos ao Mu-
seu Catavento, em São Pau-
lo, na entrada tinham todos 
os planetas na parede e ele 
foi passando e apontando 
os dedinhos e falando os no-
mes de todos”, exemplifica.

A curiosidade da criança 

por astronomia chamou a 
atenção dos pais e um dia, 
durante a quarentena por 
causa da covid-19, Latansio 
viu o anúncio de um projeto 
para caçar asteroides, uma 
iniciativa internacional cha-
mada oficialmente de Iasc 
(Colaboração Internacional 
de Pesquisa Astronômica).

A mãe de Miro imaginou 

que seria interessante ins-
crever o garoto no projeto 
de caça a asteroides. Rapi-
damente, ele aprendeu a 
manusear o programa de 
computador que é utilizado 
para analisar imagens dis-
ponibilizadas pela Nasa. Foi 
através dessas fotos e desse 
programa que Miro conse-
guiu identificar 15 asteroides 

entre os meses de outubro e 
novembro de 2021.

CERTIFICADO DA NASA
A realização do menino fez 

com que ele fosse convidado 
para a 18º Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia, onde 
recebeu o mérito do MCTI 
por ter descoberto os 15 as-
teroides. Naquele momento, 

recebeu também outro certi-
ficado da Iasc e da Nasa por 
suas descobertas. Miro disse 
ter ficado orgulhoso por rece-
ber o reconhecimento.

Com esses resultados, sua 
mãe teve a ideia de uma in-
ciativa em que o garoto aju-
dasse outras crianças a caçar 
asteroides. O projeto foi cha-
mado de ”Clubinho do Miro” 

e lá são compartilhadas infor-
mações sobre astronomia e 
caça de asteroides.

“Eu abri o meu clube de 
astronomia porque os meus 
amigos gostaram tanto de 
ver minha medalha, então eu 
abri um clubinho para ensi-
nar eles”, afirma o garoto.

O interesse de Miro pela 
caça aos asteroides tem uma 
explicação: ele acredita que 
descobrir os asteroides pode 
ser uma forma de preservar o 
nosso planeta. Para identificar o 
potencial risco de um corpo ce-
leste se chocar contra a Terra, é 
necessário estudar melhor sua 
órbita, algo que no momento 
está sendo feito com os 15 aste-
roides que Miro descobriu.

CAÇA AOS ASTEROIDES
O projeto de caça de as-

teroides é coordenado pela 
Nasa e conta com a participa-
ção de outras instituições ao 
redor do mundo. No Brasil, o 
MCTI (Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação) é res-
ponsável pelo engajamento 
da comunidade local para a 
participação no projeto e re-
centemente premiou a estu-
dante Verena Paccola por ter 
descoberto um asteroide raro.

Reprodução

Criança de apenas 5 anos é o mais Criança de apenas 5 anos é o mais 
jovem do mundo a descobrir um asteroidejovem do mundo a descobrir um asteroide
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Chico Buarque decidiu não 
cantar mais ”Com Açúcar, Com 
Afeto”. A ”aposentadoria” da 
música, escrita em 1967, foi 
anunciada nesta semana após 
o lançamento do documentá-
rio ‘‘O canto livre de Nara Leão”, 
no Globoplay, em comemora-
ção aos 80 anos da artista.

Em depoimento, o com-
positor lembrou que a canção 
foi escrita sob um pedido de 
Nara. “Ela me pediu a músi-
ca, ela me encomendou essa 
música, ela falou: ‘Eu quero 
agora uma música de mulher 
sofredora’”, lembrou Chico. 
Após o lançamento da can-
ção no disco “Vento de Maio”, 
de Nara, a música entrou tam-
bém no repertório do cantor.

Agora, porém, não será 
mais interpretada por ele. O 
motivo: críticas feministas à 
letra que retrata um relacio-
namento abusivo, na voz da 
mulher que é abandonada 
no lar e ainda sim espera o 
marido com saudades.

“As feministas têm razão, 
vou sempre dar razão às fe-
ministas, mas elas precisam 
compreender que naquela 
época não existia, não pas-
sava pela cabeça da gente 
que isso era uma opressão, 
que a mulher não precisa ser 
tratada assim. Elas têm razão. 
Eu não vou cantar ‘Com açú-
car e com afeto’ mais e, se a 
Nara estivesse aqui, ela não 
cantaria, certamente”, refle-
tiu Chico no documentário, 
explicando sua decisão.

“Neymar: O Caos 
Perfeito” é uma 
minissérie docu-

mental da Netflix que conta 
a jornada do craque brasilei-
ro. Lançada neste ano, a obra 
tem como enfoque mostrar 
o quanto a vida pessoal e 
profissional do atacante 
estão entrelaçadas, e quais 
foram os impactos dos prin-
cipais eventos do jogador 
de futebol até chegar no 
momento atual. A direção é 
de David Charles Rodrigues, 
LeBron James produz e o 
elenco conta com nomes co-
nhecidos do esporte.

O objetivo central da mi-
nissérie é mostrar os dois 
lados de Neymar. A direção 
tenta ao máximo exibir a 
visão de torcedores a res-
peito do atacante, alter-
nando com as vivências do 
próprio atleta. Ainda que a 
intenção talvez tenha sido 
de colocar várias situações 
e deixar a interpretação 
para o espectador, na práti-
ca não é isso que acontece. 
“O Caos Perfeito” é basica-
mente um palco para que 
o jogador exponha as suas 
aflições, mostrando tam-

bém a sua filosofia de vida 
que alterna entre compro-
metimento e relaxamento.

Antes de entrar nos me-
andros dessa dinâmica, 
vamos falar um pouco dos 
aspectos técnicos da obra. 
O acervo de imagens é bem 
variado, fazendo com que o 
senso de novidade não se 
perca ao longo dos três epi-
sódios. A minissérie desdo-
bra os acontecimentos de 
forma didática, e não res-
tringe o seu recado apenas 

aos fãs de futebol. Pessoas 
que não têm muito contato 
com o jogo e venham a ter 
interesse pela obra não te-
rão problema em compre-
ender os capítulos. Nas par-
tes mais emblemáticas da 
carreira de Neymar, o docu-
mentário sabe como tornar 
a experiência um espetácu-
lo, exprimindo aquilo que há 
de melhor no esporte.

A edição, porém, é um 
pouco confusa. Até mesmo 
os mais aficionados por fu-

tebol podem se sentir per-
didos em certas transições 
de cenas. Constantemente, 
a minissérie alterna entre 
datas sem uma regra es-
pecífica, passando de 2011 
para 2017, de 2013 para 
2015, entre outros. A his-
tória não segue uma ordem 
cronológica. Não que isso 
seja uma regra, mas a fre-
quente mudança de dire-
cionamentos faz com que 
haja um deslocamento des-
necessário da trama.

Neymar: O Caos Perfeito escancara Neymar: O Caos Perfeito escancara 
os dois lados do craque brasileiroos dois lados do craque brasileiro

Chico Buarque anuncia Chico Buarque anuncia 
aposentadoria de ”Com aposentadoria de ”Com 

Açúcar, Com Afeto”Açúcar, Com Afeto”
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