
DIÁRIO DO ESTADO

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Vereadores Vereadores 
aprovam e Goiânia aprovam e Goiânia 
tem agora o Dia tem agora o Dia 
da Cannabisda Cannabis

Rafa Vitti recorda Rafa Vitti recorda 
crise no casamento com crise no casamento com 
Tatá Werneck e destaca: Tatá Werneck e destaca: 
“temos uma cumplicidade”“temos uma cumplicidade”

Goiás, combate à Goiás, combate à 
insegurança alimentar insegurança alimentar 
ganha reforço com ganha reforço com 
projeto especialprojeto especial

LETÍCIA 
BRITO 

FAUSI 
HUMBERTO

CHRIS 
SANTOS 

Por que o Brasil ainda não Por que o Brasil ainda não 
adotou a vacina contra a dengue?adotou a vacina contra a dengue?

Febre, vômito, dores no corpo e atrás nos olhos são sintomas clássicos de uma doença bastante conhecida pelos brasileiros e demais países com 
clima tropical. A dengue tem alta transmissibilidade, grande taxa de infecção e risco de gravidade. Mas, se é um problema de saúde pública, ater-
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Uma criança autista 
foi vítima de descri-
minação em uma 

escola privada de Goiânia e 
chegou a ser expulsa da uni-
dade de ensino no primeiro  
dia de aula. Segundo a mãe 
de Bento Alves, de 9 anos, 
Juliana Alves de Medeiros, 
as aulas na escola come-
çaram na quarta-feira (9). 
Ela conta que após deixar 
o filho e a acompanhante 
terapêutica no local, come-
çou a receber ligações da 
diretora da escola dizendo 
que queria ter uma reunião 
presencial para discutir a 
“condição” de Bento.

Ainda de acordo com 
Juliana, quando chegou na 
escola para buscar o filho, 
se deparou com a acompa-
nhante da criança na recep-
ção, pois ela foi proibida de 
acompanhá-lo na sala de 
aula. A mãe de Bento diz que 
o filho precisa ser acompa-
nhado o dia todo e que pre-
cisou contratar a profissional, 
uma vez que a escola não 
oferece acompanhamento.

“Realizei a matrícula se-
guindo todas as orientações 
burocráticas da escola. Inclu-
sive, quando realizei o paga-
mento da matrícula via PIX, 

também mandei o laudo mé-
dico que explica a condição 
do Bento e a necessidade de 
uma acompanhante. Porém, 
ao notar o autismo do Bento, 
ela me fez vários questiona-
mentos e então perguntei 
se ele não era bem vindo em 
sua escola. A diretora falou 
que a resposta seria dada 
após um encontro presencial 
entre nós duas e que aguar-
dava o meu agendamento”.

REUNIÃO
Juliana explica que mar-

cou a entrevista para o perí-

odo da tarde no mesmo dia, 
mas que a reunião não acon-
teceu após a escola não cum-
prir com o combinado. Ela fala 
depois que buscou o filho na 
unidade de ensino tentou fa-
lar por telefone e mensagem, 
mas acabou sendo ignorada. 
Para a mãe, o posicionamen-
to da escola foi uma forma de 
exclusão do seu filho.

“Liguei cerca de 12 vezes 
entre chamadas normais, 
WhatsApp e telefone fixo da 
escola para confirmar a nos-
sa reunião, mas não obtive 
mais nenhum tipo de retorno 

por parte da instituição. Eles 
não só me ignoraram, como 
devolveram o valor pago no 
ato da matrícula e dos unifor-
mes. Ou seja, Bento teve sua 
matrícula negada”.

CRIME
A exclusão de pessoas 

autistas ou com deficiência 
na rede de ensino é comum, 
segundo a advogada Maíra 
Tomo. A especialista conta 
que negar matrícula ou um 
professor de apoio para uma 
criança autista é crime. Ela 
também fala que as escolas 

precisam se preparar para 
receber crianças autistas.

“A educação é direito de 
todos e há leis que regula-
mentam a inclusão escolar, 
isso porque, infelizmente, é 
comum as escolas excluírem 
essas pessoas da oportu-
nidade de usufruírem esse 
direito. Além disso, negar 
qualquer adaptação razo-
ável para que uma criança 
autista que comprovada-
mente precisa de apoio para 
ser inserida no processo de 
aprendizagem são atos cri-
minosos e tem punição”.

Reprodução

Na manhã da última quin-
ta-feira (10), a Câmara dos Ve-
readores de Goiânia decidiu 
que 27 de novembro passará 
a ser o Dia Municipal da Can-
nabis Terapêutica no calen-
dário oficial. O texto foi apro-
vado por maioria na Casa, 
com um único voto contrário, 
da vereadora Gabriela Rodart 
(DC). A proposta segue para 
sanção do prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos).

O Projeto é de autoria do 
vereador Lucas Kitão (PSL) e 
complementa a lei que prevê 
a distribuição de medicamen-
tos prescritos à base de Ca-
nabidiol (CBD) ou Tetrahidro-
canabinol (THC). Na votação, 
a vereadora Aava Santiago 
(PSDB) pediu a palavra e de-
clarou apoio ao projeto. “Favo-
rece a pesquisa e reduz o pre-
conceito”, disse a parlamentar.

A proposta é incentivar a 
pesquisa e o uso de medica-
mentos ou produtos à base 
de cannabis como forma de 
tratamento para problemas 
de saúde. Além disso, pro-
mover ações educativas e o 
debate em defesa dos pa-
cientes que precisam deste 
tratamento e que enfrentam 
dificuldade de acesso a ele.

A regulamentação e dis-
tribuição de produtos do 
uso medicinal da cannabis 
foi aprovada e promulgada 
pela Câmara e aguarda nota 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), desde a derru-
bada do veto do ex-prefeito 
Iris Rezende (MDB).

A data de 27 de novem-
bro é também o Dia Nacio-
nal do Combate ao Câncer 
e, segundo o vereador que 
propôs o projeto, a escolha 
foi feita por ativistas pela 
efetividade do tratamento 
no alívio de sintomas pro-
vocados pela quimiotera-
pia. O texto destaca ainda a 
efetividade do tratamento à 
base de cannabis para outros 
problemas de saúde, como 
esclerose múltipla, epilepsia, 
glaucoma, dores crônicas e 
neuropáticas em geral.

Essa semana veículos 
de imprensa de Goiânia 
mostraram uma denún-
cia sobre a falta de pro-
fessores na rede pública 
do estado de Goiás. Esse 
déficit nas unidades 
escolares, vem trazen-
do  impacto e deixando 
vários alunos das insti-
tuições sem aulas espe-
cificas, sendo necessário 
ficar a maior parte do 
tempo nos pátios das 
escolas. Em um relato 

a aluna Pérola Marques 
Cardoso, de 15 anos do 
Colégio Estadual Da Po-
lícia Militar De Goiás Pe-
dro Xavier Teixeira, em 
Senador Canedo, conta 
que desde o início do 
ano letivo, em 18 de ja-
neiro, ainda não teve, 
por exemplo, aulas de 
Geografia.

Situação como esta 
vem sendo vista como 
um problema para muitos 
pais, estudantes e especia-
listas. Segundo a Leandra 
Ferreira, que é professora 

de língua portuguesa, 
pós-graduada em psico-
pedagogia e Reabilita-
ção Neuropsicológica, a 
educação escolar é muito 
importante para a vida e 
psicológico da criança/
adolescente, e a falta de 
aulas pode interferir no 
desenvolvimento desse 
aluno enquanto cidadão.

“A escola é o local 
onde ela vai conviver com 
o diferente, onde ela vai 
aprender a respeitar e vai 
aprender a ter um olhar 
diferenciado para o mun-

do. Ela vai saber refletir 
sobre o mundo a partir do 
que ela aprende na esco-
la, doo que ela vivencia. 
Com isso, ela vai conse-
guir ter uma visão crítica 
da situação ao seu redor”, 
relata a especialista.

Leandra aproveitou 
para comentar as dificul-
dades que os profissio-
nais da educação estão 
enfrentando no retorno 
as aulas. Segundo ela, a 
falta de convívio e rela-
ção interpessoal entre 
um aluno e outro, vem 

deixando as crianças e 
adolescentes mais indivi-
dualistas.

“A gente está perce-
bendo uma dificuldade 
muito grande dos alunos 
em trabalhar em grupo, 
em aceitar o pensamento 
diferente do colega. Nós 
estamos observando que 
vários alunos não querem 
fazer trabalhos em grupo, 
querem trabalhar indivi-
dualmente, justamente 
por ter ficado tanto tem-
po no individual”, acres-
centa a professora.
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A melhor ilustração dos 
reflexos socioeconô-
micos da pandemia 

é a mesa das famílias mais 
pobres. Um levantamento da 
Unicef, o órgão das Nações 
Unidas para os direitos das 
crianças, apontou que a ali-
mentação de mais da metade 
dos entrevistados piorou nes-
se período, especialmente a 
das crianças. Apesar da trans-
ferência de renda de progra-
mas sociais já consolidados 
em nível nacional, as goianas 
receberam uma ajuda extra 
com um projeto especial.

O “Mães de Goiás” assiste 
cerca de cem mil famílias com 
um cartão de R$ 250 por mês 
para mães com filhos de até 
seis anos de idade e em si-
tuação de vulnerabilidade a 
serem utilizados na compra 
de mantimentos e remédios 
em estabelecimentos cadas-
trados nas cidades do estado.

O benefício se baseia dos 
dados o Cadastro Único do 
Governo Federal (CadÚnico) e 
dura um ano, prorrogável por 
mais três. O dinheiro é um re-
forço ao orçamento familiar, 
considerando que a inflação 
achatou o poder de compra 

de itens básicosunicef da ali-
mentação da população.

Na pesquisa da Unicef, os 
dados constataram que 72% 
das crianças com menos de 
6 anos de idade beneficiárias 
do Bolsa Família (agora am-
pliado e com o nome Auxílio 
Brasil) receberam alimenta-
ção insuficiente ou deixaram 
de fazer refeições em função 
da diminuição na renda de 
suas famílias. O número é ain-
da mais assustador se for le-
vado em conta o impacto da 
insegurança alimentar para 

as futuras gerações.
A desnutrição infantil 

compromete a saúde física e 
cognitiva dos pequenos e o 
progresso do País. Nessa fase 
da vida ocorrem 90% das co-
nexões cerebrais e o desen-
volvimento psicomotor que, 
se afetados, podem compro-
meter a capacidade produti-
va na vida adulta.

No entanto, o problema 
não se restringe à falta de nu-
trientes na primeira infância 
porque engloba a qualidade 
da comida das crianças. A 

prevalência de consumo de 
ultraprocessados tende a de-
senvolver adultos com doen-
ças cardíacas e metabólicas, 
como a obesidade.

Sabor, custo e pratici-
dade levaram 80% dos en-
trevistados no estudo do 
Unicef a alimentarem as 
crianças com pelo menos um 
tipo de item desse grupo de 
alimentos no dia anterior 
à pesquisa, com destaque 
para biscoitos e bolachas 
recheadas, bebidas açuca-
radas e doces e guloseimas.

Goiás terá o primeiro con-
curso de miss voltado exclusi-
vamente para mulheres trans. 
O anúncio foi feito pela ideali-
zadora do evento, Ariel Luz, ao 
lançar a temporada de inscri-
ções para o Trans MISSion, que 
devem ser feitas no site trans-
missionoficial.com até o dia 28 
de fevereiro gratuitamente.

Ariel Luz explica que o 
evento “surge como uma pre-
ocupação com essa minoria 
vulnerável como uma rede de 
apoio a essas mulheres e com a 
missão de proporcionar vitórias 
e transpor desafios, além de 
mostrar para a sociedade nossa 
beleza como pessoas e nossas 
lutas e sonhos”. Ela espera que 
o primeiro concurso de miss 
trans seja uma virada de chave, 

de vida e de esperança a todas 
as candidatas e para a nossa co-
munidade LGBTQIA+.

Amanda Souto Baliza, Con-
selheira Seccional da Ordem 
dos Advogados (OAB-GO) dis-
se que iniciativas como esta 
são muito importantes porque 
abrem espaços na sociedade 
que são fechados para deter-
minados grupos. “Quando há 
algum tipo de grupo que tem 

história de preconceito como 
negros, LGBTs, moradores de 
rua, a invisibilidade social faz 
com que elas não sejam alcan-
çadas pelas políticas públicas”.

Ela lembra que não existe 
nenhuma lei federal espe-
cífica até hoje que proteja 
os diretos das pessoas LGB-
TQIA+. “Existem resoluções, 
a maioria do STF, consegui-
das nos últimos 10 anos”.

Reprodução
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O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) tem con-
versado com diversos seg-
mentos em busca de apoio 
para se eleger. Em contato 
com empresários do agro-
negócio, ele afirmou que o 
ex-governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (sem 
partido) deverá se filiar ao 
PSD para disputar como 
seu vice. A ideia em ter o ex-
-tucano na jogada, ajuda a 
neutralizar o “terrorismo” do 
mercado e empresários em 
relação à eleição do petista.
Alckmin já teria dito que 
só vai decidir seu destino 
partidário no próximo mês, 
mas há por parte da base 
petista, grandes esforços na 
filiação ao PSD. Mesmo que 
não se concretize a ida para 
o partido, o PT busca uma 
aliança. Caso esse apoio PT-
-PSD  se concretize ainda 
para o primeiro turno das 
eleições, pouco importa o 
partido de Alckmin.
Nesta quinta-feira (10), 
aniversário de 42 anos do 
PT, Kassab não economi-
zou elogios à sigla. “Poucos 
partidos têm tanta história 
no mundo. Todos nós bra-
sileiros temos um profundo 
orgulho das realizações e 
do legado que o PT já nos 
deixou.” O presidente do 
PSD acrescenta “Que esses 
42 anos sirvam de inspira-
ção para que o PT continue 
construindo políticas públi-
cas no Brasil, para que pos-
samos todos nós continuar 
acreditando que o país 
pode ser muito melhor. Pa-
rabéns, PT”, completa.

Frente esquerda em Goiás
A presidente municipal do 
PSOL, Manu Jacob, disse 
ao Diário do Estado que o 
partido está chamando ou-
tras siglas de esquerda para 
formar uma frente ampla 
no estado. Nesta sexta-feira 
(11) aconteceu a primeira 
conversa entre Manu Ja-
cob, representando o di-
retório do PSOL e Adriana 
Accorsi, pelo PT. 
Segundo ela, não tem nada 
fechado ainda, mas estão 
conversando sobre pos-
síveis nomes para 2022. 
“A unidade da esquerda 
goiana é um salto de qua-
lidade para fortalecer uma 
alternativa política que não 
seja refém dos interesses do 
agronegócio e da elite con-
servadora em Goiás”, afirma.

PODE SER BARRADA
A deputada federal Mag-
da Mofatto (PL) pode não 
concorrer às eleições deste 
ano devido a uma decisão 
do Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) que acolheu 
o recurso do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
e restabeleceu a sentença 
que condenou Mofatto ao 
pagamento de multa equi-
valente a dez vezes o valor 
da última remuneração 
recebida e suspensão dos 
direitos políticos por três 
anos. Magda, quando pre-
feita de Caldas Novas, criou 
cargos comissionados para 
função de agente de trânsi-
to no município, burlando, 
dessa forma, a exigência 
de concurso público.

Goiás ganha o primeiro concurso de miss para mulheres transGoiás ganha o primeiro concurso de miss para mulheres trans
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Febre, vômito, dores no 
corpo e atrás nos olhos 
são sintomas clássicos 

de uma doença bastante co-
nhecida pelos brasileiros e 
demais países com clima tro-
pical. A dengue tem alta trans-
missibilidade, grande taxa de 
infecção e risco de gravidade 
sendo uma preocupação para 
especialistas e para a pró-
pria Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Mas, se é um 
problema de saúde pública, 
aterroriza a população, pre-
judica a economia e existe 
uma vacina contra ela, por 
que ainda não foi adotada em 
larga escala no país?

A grande questão é a 
complexidade da produção e 
desenvolvimento de uma va-
cina contra a dengue. O mer-
cado brasileiro tem somente 
uma sendo comercializada 
desde 2016: a Dengvaxia, do 
laboratório Sanofi-Pasteur. O 
problema é que ela é repleta 
de “poréns”. A aplicação é per-
mitida apenas para pessoas 

de 9 a 45 anos, em pessoas 
que já tiveram a doença, tem 
muitas doses para completar 
o esquema vacinal e é cara.

A reportagem do Diário 
do Estado entrou em con-
tato com três clínicas em 
Goiânia para saber o preço 

do imunizante. Em nenhum 
delas havia dose disponível 
em estoque e o custo varia-
va entre R$200 e R$225 cada 
dose sendo três a quantidade 
recomendada. O impacto da 
adoção delas nas contas pú-
blicas seriam enormes, assim 

como os riscos à saúde da po-
pulação.

Em 2016, cerca de 2% do 
orçamento previsto para a 
saúde estava direcionado 
para custos relacionados ao 
manejo de combate ao vetor, 
custos médicos diretos e cus-

tos indiretos. A redução de 
produtividade dos doentes, 
que se afastam por um perío-
do entre cinco e sete dias não 
cobertos pelo Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), e 
custos assumidos pelos em-
pregadores também são con-
sequências socioeconômicas 
do efeito aedes aegypti na 
população.

“É uma vacina diferente 
chamada quimérica porque 
utiliza a parte externa do ví-
rus da febre amarela e carreia 
o genoma do vírus dengue ou 
a parte interessante dele para 
produzir anticorpos contra os 
quatro tipos de vírus dengue. 
Crianças menores de 9 anos 
tiveram uma forma mais gra-
ve da dengue quando vacina-
das. A vacina foi testada em 
pessoas de 45 a 60 anos na 
Austrália e como nesse país a 
dengue não é endêmica, não 
se valorizou muito esse dado, 
a não ser no Paraguai, onde 
considerou-se 60 anos como 
idade máxima para aplicação 
da vacina como limite de se-
gurança”, explica o infectolo-

gista Marcelo Daher.

VACINA PERFEITA
Os esforços em busca de 

um imunizante mais acessí-
vel continuam, apesar des-
se evento adverso. Esse é o 
primeiro limitador a indução 
de produção de anticorpos 
de maneira diferente para os 
diferentes tipos de vírus, que 
são do tipo 1, 2, 3 e 4. O se-
gundo é o desenvolvimento 
de formas mais graves da do-
ença nas pessoas que nunca 
tinha tido dengue e nas va-
cinadas. A constatação dos 
complicadores em voluntá-
rios freou parte dos estudos.

A vacina já havia sido libe-
rada e estava em uso comer-
cial em vários países, como 
Brasil, México e Tailândia, 
e teve de passar por reava-
liação e recebeu nova reco-
mendação. O médico afirma 
que o fenômeno identificado 
como reação ao imunizante 
já é conhecido pela ciência e 
a decisão por impor limitado-
res à aplicação se baseou na 
segurança das pessoas.

Divulgação

“Ah, não sei…aconteceu”. 
A resposta vaga da diarista 
Meire Silva revela parte da 
problemática em volta da 
questão da natalidade no 
Brasil. Aos 35 anos, ela tem 
seis filhos e está separada do 
marido, pai de todas as crian-
ças. A primeira gravidez ocor-
reu sem querer quando se ca-
sou, ainda bem jovem. Assim 
como as gestações dela, mais 

da metade das gestações no 
Brasil não são planejadas.

Os números da pesquisa 
da Escola Nacional de Saúde 
Pública da Fundação Oswaldo 
Cruz publicada há três anos 
sinaliza o grave problema so-
ciocultural, econômico e de 
saúde pública que coloca o 
Brasil acima da média mundial 
desse tipo de gravidez. En-
quanto aqui mais de 55% das 
24 mil mulheres entrevistadas 

de 2011 a 2012 afirmaram não 
ter desejado a gestação, a mé-
dia mundial é de 40% de ges-
tações não planejadas.

Falta de escolaridade, des-
conhecimento de métodos 
contraceptivos, comporta-
mento, gravidez na ado-
lescência, desigualdade de 
gênero e ausência de políti-
cas públicas mais eficientes 
estão na lista dos fatores em 
direção à permanência ou au-

mento de taxas tão altas de 
gravidez não planejada.

Meire engravidou por des-
cuido. A filha mais velha da 
diarista, Jhennifer Silva ini-
ciou o ciclo de gerar sem que-
rer aos 16 anos, idade pareci-
da com a que a mãe a teve. 
De seu relacionamento com 
o marido, da mesma idade, a 
jovem de 19 anos está grávi-
da do terceiro filho. Educação 
sexual nunca foi um tema 

para nenhum delas.
“Depois que tive a minha 

primeira filha, a gente viu que 
a situação estava mais difícil 
até porque só meu marido 
trabalha. Ele é borracheiro. Fi-
cou preocupado e aí pra evi-
tar de eu ‘pegar’ mais menino, 
ele começou a tomar anti-
concepcional todo dia. Minha 
mãe viu isso um dia e come-
çou a rir dele falando que só 
funciona quando a mulher 

toma. Nisso, eu estava grávi-
da da minha segunda nenê 
e não sabia”, afirma Jhennifer.

A primeira decisão de 
mãe e filho desde quando 
engravidaram foi abando-
nar a escola para cuidar dos 
filhos. Meire começou a tra-
balhar anos depois para aju-
dar o marido e agora para 
sustentar os mais novos – a 
caçula tem 4 anos de idade. 
Jhennifer nunca trabalhou.
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649

ASTRA 07/07 prata hatch 
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 
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 
comF: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 
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$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
+ 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 diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp: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
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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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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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 
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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. 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
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO pró-
ximgaradas, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 190m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
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.
-------------------------------
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 
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 trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio 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 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 
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 
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 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159

MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
, 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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O deserto nunca esteve 
longe dos portões de 
Dubai. A capital do 

emirado de mesmo nome, ago-
ra convertida em um moderno 
centro financeiro que, com 
seus 3 milhões de habitantes, 
é a cidade mais populosa dos 
Emirados Árabes Unidos, é cer-
cada pelo mar de um lado, e 
por um tapete de areia aparen-
temente interminável do outro.

Sua história de sucesso é im-
provável, a de uma pacata vila 
de pescadores que em 50 anos 
se transformou em uma res-
plandecente metrópole urbana. 
Mas, apesar de sua opulência, 
a cidade enfrenta um grande 
desafio: desertos invasores que 
ameaçam as terras férteis rema-
nescentes do emirado.

Os Emirados Árabes Unidos 
têm aproximadamente o mes-
mo tamanho de Portugal, mas 
cerca de 80% de sua área ter-
restre já é desértica. Seu ecos-
sistema é frágil e, em parte de-
vido à desertificação, grande 
parte de suas terras mais valio-
sas está sob crescente pressão.

De acordo com um rela-
tório do governo publicado 
em 2019, “com o aumento 
das populações e dos siste-

mas de consumo de alimen-
tos, a degradação da terra e 
a desertificação estão se tor-
nando desenfreadas”.

Encontrar soluções efica-
zes tornou-se uma prioridade 
para o país. O objetivo não é 
conquistar o deserto, mas res-
taurar áreas de terra que não 
são mais produtivas.

Os Emirados Árabes Unidos 
estão em uma posição única 
quando comparados a outros 
países afetados pela desertifi-

cação, pois têm a capacidade 
de financiar ideias inovadoras. 
Na verdade, está investindo em 
startups verdes e apoiando ins-
tituições educacionais tecnolo-
gicamente inovadoras e com 
inclinação ecológica.

A própria existência de 
Dubai exemplifica o que 
pode ser alcançado quan-
do a ambição e o foco são 
apoiados financeiramente. 
A mentalidade que ajudou a 
construir uma cidade na areia 

agora está sendo aproveitada 
para lutar contra a invasão do 
deserto. Se forem bem-suce-
didas, as soluções desenvol-
vidas poderão ter um enorme 
impacto globalmente.

A desertificação é um tipo 
de degradação da terra em 
que o solo fértil e arável de 
regiões áridas ou semiáridas 
torna-se improdutivo. Em 
geral, ocorre quando há su-
perexploração de recursos 
naturais, como água e solo, o 

que faz com que a vegetação 
não cresça nessas terras.

Pode ocorrer naturalmen-
te, mas é um fenômeno que 
está cada vez mais ligado, 
tanto nos Emirados Árabes 
Unidos quanto no restante 
do mundo, à atividade hu-
mana; especificamente, ao 
pastoreio excessivo, à agricul-
tura intensiva e ao desenvol-
vimento de infraestrutura.

“A desertificação ocorre 
quando a terra e a vegetação, 

geralmente nas bordas dos 
desertos, estão sobrecarrega-
das”, diz William H. Schlesin-
ger, biogeoquímico e presiden-
te emérito do Instituto Cary de 
Estudos de Ecossistemas, em 
Nova York, que pesquisa de-
sertos há mais de 30 anos.

“O resultado é uma menor 
produtividade da vegetação 
e, muitas vezes, uma transi-
ção para tipos de vegetação 
que são menos úteis para as 
atividades humanas.”

Aproximadamente 12 mi-
lhões de hectares são perdi-
dos em todo o mundo a cada 
ano como resultado direto 
da seca e da desertificação, o 
equivalente a 1.300 campos 
de futebol por hora.

Para contextualizar, se fos-
sem terras contínuas, você 
teria que dirigir a 210 km/h 
apenas para acompanhar o 
ritmo da desertificação. Nos 
últimos 20 anos, houve uma 
grave perda de terras valiosas 
na região. De acordo com o 
Banco Mundial, os Emirados 
Árabes Unidos tinham 75.000 
hectares de terra arável em 
2002, mas em 2018, a área 
agricultável havia diminuído 
para 42.300 hectares.

Reprodução

Dubai, a cidade no deserto que luta Dubai, a cidade no deserto que luta 
para não ser engolida por um tapete de areiapara não ser engolida por um tapete de areia
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O ator Rafael Vitti, que 
está de volta ao ar na novela 
‘Além da Ilusão’, da TV Globo, 
falou um pouco sobre sua re-
lação com a atriz e apresen-
tadora Tatá Werneck, com 
quem está casado há 5 anos.

Em conversa com a jor-
nalista Isabella Cardoso, do 
jornal Extra, Rafa Vitti revelou 
que passou por algumas crises 
ao longo do casamento, que 
ele define como “provações”.

l“Para estarmos juntos 
hoje, tivemos que passar 
por muitas provações. Não 
existe relação em que você 

vai se entender 100% com 
a pessoa, mas temos uma 
cumplicidade, e isso é difícil 
achar numa pessoa. Hoje 
em dia, é muito fácil desistir 
na primeira rusga, mas nos 
amamos e queremos ficar 
juntos”, iniciou ele, que é pai 
de Clara Maria, fruto do rela-
cionamento com Tatá.

“Temos nossas questões, 
nossos problemas, discuti-
mos, mas queremos fazer 
dar certo. Se precisar, cada 
um vai para o seu canto na 
casa. Mas, quando conse-
guimos transpor os proble-
mas, vamos ficando mais 
fortes”, destacou o ator.

O Super Bowl 2022 
apostou na união 
de diversos talentos 

consagrados na música norte-
-americana para o seu tradi-
cional show do intervalo. Dr. 
Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 
Mary J. Blige e Snopp Dogg se 
uniram no SoFi Stadium para 
uma apresentação que certa-
mente entrará para a história 
como uma das mais significa-
tivas de todos os tempos.

Este ano o evento teve 
uma apresentação mais 
simplista em termos de dan-
ça e palco, mas isso não di-
minuiu a qualidade da apre-
sentação, que contou com a 
entrada triunfal de 50 cent, 

que interpretou seu sucesso 
“In Da Club”. As estrelas re-
afirmaram o significado do 
que é um show do intervalo 
no Super Bowl. Aos 51 anos, 
Mary J. Blige entregou uma 
apresentação que poucas 
conseguiriam com seu hit 
supremo “Family Affair”, e 
o mesmo vale para Dr. Dre, 
que, aos 56, jogou no céu a 
nostalgia do público cantan-
do com os demais artistas.

Mesmo sem a estrutura 
faraônica de outras apre-
sentações como as de Katy 
Petty e Beyoncé, o show 
contou com coreografias 
muito bem sincronizadas, 
em espaços pequenos, 

mostrando que o bom tra-
balho na organização do 
show. O destaque também 
fica para a apresentação coor-
denada de Snopp Dogg e Dr. 
Dre, que, junto da aparição de 
50 cent foram os momentos 
mais nostálgicos da noite

Com o aval dos mestres, 
Kendrick Lamar, o artista 
mais jovem entre eles, re-
alizou a entrada mais épica 
com “m.A.A.d City” seguida 
de “Alright”. Usando cai-
xas de papelão e bons bai-
larinos, o rapper fez uma 
apresentação incrível, que 
casou perfeitamente com a 
entrada de Eminem, o últi-
mo a dar as caras no palco 

levando o público à loucura 
com o hit “Lose Yourself”. 
Com cada um entregando 
o melhor de si, juntos os ar-
tistas elevaram o significado 
daquele momento.

Talvez, a aposta do Super 
Bowl para o show do interva-
lo deste ano seja um sintoma 
da falta de ídolos absolutos 
nesta geração, mas escolher 
a nostalgia para ganhar o pú-
blico foi uma decisão certei-
ra. Todo ano, grandes apre-
sentações são registradas no 
gramado da grande final da 
NFL, mas apenas os melho-
res ficam marcados na me-
mória do público. O show 
de hoje foi um desses.

Super Bowl aposta em ídolos Super Bowl aposta em ídolos 
consagrados do rap para agradarconsagrados do rap para agradar

Rafa Vitti recorda crise no ca-Rafa Vitti recorda crise no ca-
samento com Tatá e destaca: samento com Tatá e destaca: 
“temos uma cumplicidade”“temos uma cumplicidade”
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