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Anvisa aprova uso emergencial de Anvisa aprova uso emergencial de 
medicamento para Covid-19medicamento para Covid-19

A Anvisa aprovou nesta quarta-feira (4) o uso emergencial do medicamento molnupiravir, da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), 
para tratamento da covid-19. O molnupiravir é um medicamento antiviral de uso oral que, nos ensaios clínicos, mostrou efeitos benéficos 

a pacientes adultos leves e moderados, com capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes.  p6
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Repu-
blicanos), já investiu 

R$ 65 milhões em educação 
durante os 15 primeiros me-
ses de mandato. Parte do 
recurso foi destinado a re-
formas, obras de ampliação 
e construção de unidades de 
ensino. Outra parte, a pro-
gramas que dizem respeito 
a entrega de uniformes, ma-
terial escolar, tablets, com-
putadores, livros, e aquisição 
de ingredientes para 4,12 
milhões de refeições da me-
renda escolar. Houve, tam-
bém, abertura de 3 mil novas 
vagas na rede municipal. 

Quatro Cmeis foram cons-
truídos: Ceasa, Dom Antônio 
Ribeiro de Oliveira, Dona Ra-
mila e Vila Areião. De acordo 
com o cronograma da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção (SMS), até julho de 2022 
serão inaugurados os Cmeis 
Nion Albernaz, Vale do Ara-
guaia, Brisas do Cerrado, Ma-
dre Germana, Bem Me Quer; 
a Escola Municipal Donata 
Monteiro da Motta; e a Esco-
la Municipal de Tempo Inte-

gral Goiânia Rotary Clube.
“Nossa expectativa é a de 

que sejam entregues nove 
unidades de ensino, com 
mais de 1,6 mil vagas, até o 
fim do primeiro semestre de 
2022”, afirma o prefeito. “Além 
disso, pela primeira vez em 
Goiânia, todas as unidades já 
existentes receberam recur-
sos extras para investir em 
demandas estruturais. As es-
colas e Cmeis têm autonomia 
para decidir como aplicar o 

dinheiro”, observa.
 A pandemia da Covid-19 

exigiu esforço extra da Edu-
cação. A prefeitura precisou 
adotar o ensino remoto. 
Com objetivo de reduzir a 
disseminação do coronaví-
rus, investiu no atendimen-
to às famílias, e desenvolveu 
proposta pensada exclusi-
vamente para o modelo hí-
brido. A estratégia incluiu a 
elaboração de um Caderno 
de Atividades, elaborado 

por professores para auxiliar 
as aulas por meio do AVAH, 
Portal Conexão Escola e Co-
nexão Escola TV. 

Nesse período, cada uni-
dade manteve contato com 
os familiares, e a gestão inves-
tiu R$ 32 milhões na distribui-
ção de 1,8 milhão de kits de 
alimentação escolar, para es-
tudantes.   Na medida em que 
a vacinação avançou em Goi-
ânia, a prefeitura se preparou 
também para a volta da roti-

na de aulas presenciais, mas 
sem se descuidar dos proto-
colos de proteção sanitária. 
Investiu-se na aquisição de 
EPIs para os profissionais que 
atuam nas escolas e Cmeis. 
“Estamos felizes com o retor-
no dos alunos e professores 
às salas de aula. O ensino 
presencial produz resultados 
melhores. Superamos as di-
ficuldades e agora estamos 
nos preparando para um 
novo salto de qualidade no 
ensino”, afirma Rogério Cruz. 

Recentemente, o prefei-
to Rogério Cruz apresentou 
kits de uniforme com tênis, 
meia, short, blusa, mochila 
e moletom, que serão distri-
buídos nas próximas sema-
nas aos 110 mil estudantes 
matriculados na rede mu-
nicipal de ensino. “A trans-
formação da educação é 
compromisso do nosso Pla-
no de Governo e passa pela 
ampliação de vagas e in-
vestimentos em tecnologia, 
infraestrutura, qualidade 
de ensino e valorização dos 
profissionais da educação”, 
afirmou, na solenidade.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Goiânia 
cumpre, nesta quarta-feira 
(4), protocolos de segurança 
para avaliar se as doses das 
vacinas contra a Covid-19 
ainda podem ser usadas, de-
pois de passarem algumas 
horas fora da temperatura 
indicada pelas fabricantes.

Acontece que as câma-
ras frias do Paço Municipal, 
onde o imunizantes são 
guardados, entraram em 
curto-circuito na noite des-
ta terça-feira (3). O motivo 
ainda é desconhecido pela 
pasta, que explicou não ter 
data definida para dispo-
nibilizar as doses. Ao todo, 
20 mil imunizantes contra a 

Covid-19, gripe e doses de 
rotina precisaram ser anali-
sadas, sendo que as vacinas 
de gripe e de rotina já foram 
liberadas para uso.

Por causa da situação, 
uma ação para imunizar 
policiais civis e servidores 

do Instituto Goiano de On-
cologia e Hematologia (In-
goh), que estava agendada 
para esta quarta-feira, pre-
cisou ser suspensa e deve 
ser remarcada.

Segundo a SMS, a situ-
ação não comprometeu a 

aplicação de vacinas nas 
71 salas de imunização e 
na van da vacinação, loca-
lizada no Clube da Caixa 
Econômica Federal. Ou 
seja, a população pode 
procurar os locais normal-
mente para se vacinar.

O comunicado da pasta 
diz que a temperatura nas 
câmaras frias foi alterada 
por conta do curto, pas-
sando de +8°C para +13°C, 
motivo pelo qual as doses 
precisaram passar por ava-
liação. A SMS informou que 
o problema foi resolvido no 
início desta manhã e ainda 
garantiu que a rede de frio 
e o gerador, que não foi 
acionado durante o curto 
estavam em dia com as ma-
nutenções de rotina.

NOTA SMS
Em decorrência de um 

curto-circuito ocorrido na noi-
te desta quarta-feira (03/05), 
parte das câmaras frias onde 
são armazenadas as vacinas 
no Paço Municipal, teve a 
temperatura alterada de +8°C 
para +13°C. Como não houve 
interrupção de energia, o ge-
rador não foi acionado.

Havia 20 mil doses de va-
cinas contra gripe, Covid-19, 
e de rotina. A secretaria Es-
tadual de Saúde (SES) rece-
berá relatório sobre as vaci-
nas, e avaliará se elas ainda 
podem ser utilizadas.  Por 
conta do ocorrido, as vacina-
ções na Polícia Civil e Ingoh 
agendadas para hoje, serão 
remarcadas. Nas 71 salas de 
vacinas e no Clube da Caixa.

Reprodução

Considerada a segunda 
melhor data do ano para o 
comércio, o Dia das Mães 
também requer atenção do 
consumidor que precisa pes-
quisar para não pagar caro 
na hora ir às compras. Um 
levantamento realizado pelo 
Programa de Defesa do Con-
sumidor de Goiás (Procon), 
por exemplo, apontou varia-
ção de 129% em determina-
dos produtos na capital.

O órgão percorreu, en-
tre os dias 26 de abril e 2 de 
maio, 21 estabelecimentos 
comerciais em Goiânia. Fo-
ram consultados os preços 
de perfumes, flores, cestas de 
café da manhã e de eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos, 
principais presentes escolhi-
dos pelos consumidores. 

Entre os produtos que 
mais apresentaram variação 
está o secador de cabelo Ke-
raton 3D Pro 2 Veloc Gama 
2200 wts, cujo preço está 
entre R$ 149,90 a R$ 329,90. 
Ou seja, variação de 129%.

Em segundo lugar está a 
cesta de café da manhã que 
foi encontrada entre R$ 250 
e R$ 550, apontando varia-
ção de 120%. As tradicio-
nais flores também entram 
na lista de maiores varia-
ções, com destaque para o 
vaso do lírio que teve varia-
ção de 100%, sendo encon-
trado de R$ 50 a R$ 100.

Vale destacar que o ór-
gão considerou a mesma 
marca e modelo para a re-
alização do levantamento. 
O Procon recomenda que 
o consumidor realize uma 
pesquisa para conseguir o 
melhor custo-benefício na 
escolha do produto.

Em 15 meses, Rogério Cruz destinou R$ Em 15 meses, Rogério Cruz destinou R$ 
65 milhões para Educação de Goiânia65 milhões para Educação de Goiânia

Curto circuito pode ter ‘estragado’ vacinas contra a Covid-19Curto circuito pode ter ‘estragado’ vacinas contra a Covid-19
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Prazo apertado, assunto 
complexo e que ainda 
mexe com o bolso. O 

fim dos lixões e a adequação 
da gestão dos resíduos só-
lidos deveria ter se tornado 
realidade em 2014, mas foi 
postergada para este ano, no 
caso de cidades maiores, e 
para 2024, para as pequenas. 
Executar a ideia esbarra em 
entraves não só financeiros. 
Hábitos enraizados na popu-
lação – que também é res-
ponsável pelo lixo que pro-
duz – pesam nesse contexto.

Em Goiás, a situação vai de 
mal a pior. O aterro sanitário 
é uma espécie de substituto 
dos lixões, a ser utilizado em 
último caso dentro de um 
processo com diversas etapas 
para recuperar os materiais 
descartados na cadeia de des-
tinação final. Por aqui, dos 246 
municípios apenas 12 pos-
suem essa alternativa, segun-
do o promotor de defesa do 
meio ambiente do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO), Ju-
liano de Barros Araújo.

“A capital diz ter um, mas 
é um lixão organizado. A situ-

ação é péssima. A verdade é 
que o aterro sanitário agora 
é a última ação para rejeitos, 
que deve ser precedida por 
coleta, separação, compos-
tagem e aproveitamento 
econômico. É uma mudança 
na forma como enfrentamos 
essa questão, permeada por 
aspectos como falta de acei-

tação e exigência da coleti-
vidade e também custo de 
implantação e de manuten-
ção para que esses locais não 
voltem a ser lixões”, diz.

São cerca de 1,2 milhão de 
toneladas de lixo produzidas 
diariamente pelos goianien-
ses. Grande parte vai para os 
aterros onde tratores pren-

sam lixo sobre lixo, embora a 
proposta do marco legal do 
saneamento básico para esse 
tema seja priorizar o reapro-
veitamento que, em Goiânia, 
ocorre com apenas 6% do 
material produzido. 

Um levantamento da As-
sociação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe 
) referente a 2020 apontou 
que o ritmo de fechamento 
dos lixões desde 2018 é tão 
lento que a meta de elimina-
ção desses espaços levaria 40 
anos, embora o prazo final 
estabelecido pela legislação 
expire daqui dois anos.

Apesar de a legislação ter 

autorizado os prefeitos a cria-
rem taxas de lixo para subsidiar 
a gestão dos resíduos produ-
zidos pela população, alguns 
deles ainda não enviaram pro-
jetos de lei acerca da cobrança 
para as Câmaras Municipais.

No caso de Jandaia, a ideia 
da prefeita foi investir em co-
leta seletiva e em educação 
ambiental para fugir do cus-
to de criação de um aterro. 
Segundo o promotor Julia, 
com o apoio dos moradores, 
ela conseguiu reduzir a pro-
dução de resíduos de 40% a 
60%, gerar emprego e renda.

ALTERNATIVAS
Subsidiar a coleta, arma-

zenamento, transporte, tra-
tamento, destinação final 
e disposição final ambien-
talmente correta se tornou 
uma estratégia para tentar 
resolver o problema de como 
lidar com o lixo. Além disso, 
o tema possui dimensão 
política. É que os prefeitos 
respondem por ações judi-
ciais quando assumem esse 
processo já que a responsa-
bilidade pela destinação dos 
resíduos é individual e não 
atribuição pública.

Divulgação
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Após dois anos sem a pre-
sença de público, a Romaria 
do Divino Pai Eterno, em Trin-
dade, finalmente voltará a ser 
presencial. O atual cenário 
epidemiológico com queda 
de casos de Covid-19 e de 
mortes e ainda avanço da 
vacinação entre a população 
foram fundamentais para o 
retorno do formato tradicio-
nal da festa. A informação foi 
confirmada em uma coletiva 
realizada nesta quarta (05).

A estrutura do evento nes-
te ano, entre 24 de junho a 3 de 
julho, vai contar com uma ten-
da de saúde para para orientar 
os fiéis e atender quem preci-
se de suporte. A expectativa é 
de que o público seja quase 
o dobro daquele registrado 
na última edição da festa em 
2019, quando alcançou a mar-
ca de 3 milhões de pessoas. O 
retorno deve contar com 5 mi-
lhões de peregrinos. 

“Goiás está à disposição e 
com toda estrutura para au-
xiliar o evento, seja na segu-
rança pública, retomada ou 
ações sociais. Vamos focar nas 
ações de governo para que o 
cidadão se sinta respeitado 
e em condição de desfrutar 
dessa maravilha. Não é só o 
Estado, mas o Brasil inteiro 
vem para Trindade”, afirmou o 
governador Ronaldo Caiado.

Segundo ele, Trindade 
pode deixar de ter a segun-
da maior romaria do País 
para sediar a maior delas. 

Celebração centenária, a Ro-
maria do Divino Pai Eterno é 
uma novena intercalada por 
diversas outras manifestações 
religiosas católicas, como pro-
cissões, missas e confissões. 
Conta com a participação fiéis 
chegando a pé, em comitivas 
a cavalo ou em procissões de 
carros de boi vindos do inte-
rior de Goiás, de diferentes 
estados brasileiros e até de 
outros países. De acordo com 
a Prefeitura da cidade, a eco-
nomia local deve movimentar 
até R$ 50 milhões.

A partir desta quinta-
-feira (05), a friaca começa a 
se tornar comum em Goiás. 
O estado tem previsão de 
mínima de 8º C na região 
Sudoeste. As temperaturas 
mais baixas comuns a esse 
período devem vir acom-
panhadas de pancadas de 
chuvas em áreas isoladas. A 
explicação para a virada no 
tempo é uma massa de ar 
polar que avança pelo Brasil.

As cidades onde o frio 
deve ser mais intenso são Ja-
taí e Mineiros com 10º C. Na 
capital, os termômetros de-
vem marcar de 16ºC a 29ºC 
e o sol deve aparecer entre 
nuvens, além de chuva fraca 
em alguns pontos. O período 
seco deve começar com mais 
força a partir da segunda 
quinzena de maio e se man-
ter até meados de outubro. 

“O prognóstico é de bas-
tante friozinho para amanhã 

e sexta, embora na região su-
doeste do estado ele dure um 
pouco mais. O frio mais inten-
so mesmo deve surgir a partir 
da segunda quinzena deste 
mês”, afirma o gerente do Cen-
tro de Informações Meteoro-
lógicas e Hidrológicas de Goi-
ás (Cimehgo), André Amorim. 

De forma geral, segundo 
ele, maio terá amplitudes 
térmicas com manhãs mais 
frias, termômetro marcan-
do altas temperaturas du-
rante o dia e umidade rela-

tiva do ar baixa à tarde. 
Nos últimos dois meses, a 

média de chuvas ficou bem 
abaixo da média esperada, 
conforme dados do Cimehgo. 
Pior do que o calorão,  menos 
chuvas antes do fim do perío-
do em que deveriam ocorre-
ram representa prejuízo para 
a agricultura. Elas podem 
surgir esporadicamente para 
amenizar a temperatura, mas 
não chegarão a resolver pro-
blemas de estiagem ou mini-
mizar focos de queimadas.

Romaria de Trindade será retomada Romaria de Trindade será retomada 
com suporte de profissionais de saúdecom suporte de profissionais de saúde

Goiás deve registrar Goiás deve registrar 
mínima de 8º C nesta quinta-feiramínima de 8º C nesta quinta-feira
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O governador Ronaldo 
Caiado (UB) realizou 
em Quirinópolis, neste 

sábado (30), o seu segundo en-
contro com representantes de 
partidos aliados e pediu ” união 
dos municípios e forças políticas 
para não permitir retrocessos 
em Goiás”. “A palavra principal 
do nosso partido é a união. Não 
se governa sem união das pes-
soas, das forças políticas e da po-
pulação, com objetivo que seja 
só atender o povo, os 7 milhões 
e 200 mil goianos”, afirmou o go-
vernador. Cerca de 80 prefeitos 
participaram do evento.

O governador diz que o 
apoio que ele recebe de pre-
feitos é resultado de seu com-
prometimento com municí-
pios. “A credibilidade moral 
que tenho com os prefeitos 
e prefeitas hoje é porque eu 
nunca atrasei um centavo 
para nenhum centavo. Eu 
repassei tudo. Nunca fiquei 
com um centavo de prefeito”. 
O pré-candidato à reeleição 
também pediu que as ações 
do governo sejam ampla-
mente divulgadas pelos alia-
dos. “Divulguem a realidade 

de uma gestão que tem tra-
balhado 24 horas por dia para 
que a gente possa mudar o 
perfil da política de Goiás”.

Caiado ainda lembrou o 
processo para consolidar a 
aliança com o MDB, que indi-
cou Daniel Vilela para ocupar a 
vaga de vice-governador. “Para 
ser senador da República, eu 
fiz parceria com o MDB de Iris 
Rezende e eles me levaram 
ao Senado Federal. Nunca re-
neguei, pelo contrário, na pri-
meira oportunidade que tive, 
fiz minha parcela também de 

retribuição”, comentou. União 
Brasil, MDB, PSD, PP, Podemos, 
PRTB, Cidadania, Solidarieda-
de, PTB, PV, PDT e Avante res-
paldam a pré-candidatura de 
Caiado à reeleição.

Pré-candidato a vice-
-governador, o presidente 
do MDB Goiás, Daniel Vilela, 
acredita que uma nova vitória 
do atual governador vai além 
de um simples processo elei-
toral. “Essa é uma eleição que 
irá consolidar um novo mode-
lo ético e honesto de se admi-
nistrar e de se fazer política 

em Goiás. Essa é uma eleição 
que irá consolidar uma nova 
cultura política e administra-
tiva”, salientou. “Os goianos 
terão a oportunidade de es-
colher o lado certo da nossa 
história”, pontuou. Daniel Vi-
lela pediu que as lideranças 
trabalhem incansavelmente. 
“Nós representamos o futuro 
para todos os goianos. É ao 
lado do governador que nós 
dedicaremos o nosso trabalho 
e empenho para fazer com 
que Goiás possa seguir avan-
çando”, arrematou.

Na última terça-feira (3), o 
deputado federal, professor 
Alcides (PL), foi até o gabine-
te do colega de parlamento, 
deputado federal Vitor Hugo, 
também do PL, em Brasília.

O encontro foi registrado 
pelos dois políticos em suas 
redes sociais abrindo espa-
ço para  especulação de que 

professor Alcides pode seguir 
a tendência de abandonar 
o projeto de Gustavo Men-
danha (Patriota), e creditar 
apoio a candidatura de Vitor 
Hugo ao Governo do Estado.

Até então, Alcides já teria 
declarado que estaria no pa-
lanque do ex-prefeito de Apa-
recida de Goiânia. E apesar 
de não ter confirmado que 
mudou de lado, em seu Insta-

gram, o professor registrou o 
encontro postando:

“Atendendo a um convite 
do companheiro e deputado 
Vitor Hugo, ex-líder do gover-
no e pré-candidato ao governo 
de Goiás, fui agora à tarde até 
o seu gabinete. Tivemos um 
longo papo e trocamos ideias a 
respeito do governo de Goiás. 
Foi um papo agradável e sai de 
lá satisfeito com a posição que 

Vitor Hugo está tomando em 
busca de união, de harmonia”

Apoiador do presidente 
Bolsonaro, professor Alcides 
passa a ser considerado um 
nome forte na busca pelo elei-
torado goiano a favor de Vitor 
Hugo, principalmente na re-
gião de Aparecida de Goiânia 
onde Mendanha é bastante 
conhecido pelo tempo que 
administrou a cidade.

Reprodução

Caiado pede união “para impedir Caiado pede união “para impedir 
que haja retrocesso em Goiás”que haja retrocesso em Goiás”

A vereadora da Câmara 
Municipal de São Paulo 
Luana Alves (PSOL), disse 
que vai acionar a Correge-
doria da Casa para inves-
tigar uma fala com teor 
racista do colega de par-
lamento, vereador Camilo 
Cristófaro (PSB).
Em áudio vazado durante 
sua participação remota 
em uma sessão da CPI de 
empresas de aplicativos, o 
vereador Camilo disse que 
“Não lavar a calçada… É 
coisa de preto, né?”
De imediato o vereador 
que presidia a CPI, Adilson 
Amadeu (União Brasil), 
suspendeu os trabalhos da 
sessão por conta da surpre-
sa e do impacto provocado 

pela fala de Cristófaro.
Na volta das discussões, a 
vereadora Luana, que é ne-
gra, lamentou  a situação e 
declarou que o colega foi 
“extremamente racista”. Ela 
também já comunicou sua 
decisão de acionar a Corre-
gedoria da Casa.

JUSTIFICATIVA
Sem ter como fugir da 
responsabilidade, o ve-
reador do PSB assumiu 
que a voz vazada no áu-
dio é dele e deu duas 
desculpas sobre o deslize. 
Primeiro que se tratava da 
conservação de carros pre-
tos. Depois mudou o dis-
curso ao dizer que se diri-
gia a um amigo próximo.

Essa semana o senador Jorge 
Kajuru (Podemos) foi conde-
nado a pagar indenização de 
R$ 20 mil ao ex-governador 
Marconi Perillo (PSDB), que 
venceu uma ação na justiça 
ao alegar ser vítima de calú-
nia e difamação por declara-
ções feitas pelo senador em 
suas redes sociais.
Agora, novamente o sena-
dor vira réu no STF , dessa 
vez por pelo menos seis 
novas ações, movidas pelo 
ex-ministro Alexandre Baldy 
(PP) e também pelo senador 
Vanderlan Cardoso (PSD), 
alegando serem vítimas 
de injúria e difamação por 
declarações de Kajuru tam-

bém em suas redes sociais.
O parlamentar disse que já 
recorreu as decisões dos no-
vos processos que começa-
ram a correr em outubro de 
2020. Contra Baldy, em pos-
tagens feitas em 2019, além 
de ofensas pessoais, o sena-
dor disparou que o ex-mi-
nistro faz parte de esquema 
envolvendo jogos de azar.
Sobre o colega de parla-
mento, Kajuru chamou o 
senador Vanderlan de “pa-
teta bilionário” e diz que o 
político tem ligações com 
crime organizado. Em ne-
nhuma das declarações 
Kajuru apresenta provas 
das acusações que faz.

Professor Alcides e Vitor Hugo é visto como acerto político para 2022Professor Alcides e Vitor Hugo é visto como acerto político para 2022
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O plenário do Sena-
do aprovou nesta 
quarta-feira (4) um 

projeto de lei complemen-
tar que destrava a liberação 
de recursos para 144 muni-
cípios receberem repasses 
federais referentes à explo-
ração de petróleo do pré-sal. 
O texto segue para análise 
da Câmara dos Deputados.

O projeto reabre o prazo 
de adesão, o que permitirá a 
esses municípios receberem 
transferências mensais, tan-
to de parcelas que ainda vão 
vencer quando de parcelas 
vencidas referentes aos anos 
de 2020 e 2021. O valor aproxi-
mado total é de R$ 30 milhões.

Os 144 municípios benefi-
ciados pelo projeto não apre-
sentaram, no prazo legal, a 
documentação de renúncia a 
todas as ações na Justiça con-
tra a União sobre perdas de 
arrecadação com a antiga Lei 

Kandir, que era uma exigência 
da Lei Complementar 176, de 
2020, que formalizou o acordo 
entre União, estados e muni-
cípios para encerrar disputas 
judiciais. Todos os estados, o 
Distrito Federal e os demais 
municípios entregaram a re-
núncia dentro do prazo.

O projeto determina que 
o prazo para esses 144 mu-
nicípios seja reaberto por 45 
dias para que eles possam 
regularizar a documenta-
ção necessária e passem a 
receber as cotas de transfe-
rências federais, inclusive as 
atrasadas. São 67 municípios 
do Nordeste, 47 do Sudeste, 
16 do Sul e 14 do Norte.

Segundo a Lei Complemen-
tar 176, os entes federativos 
têm direito a receber recursos 
de 2020 até 2037. O acordo foi 
intermediado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), quando 
se definiu um montante de 

mais de R$ 60 bilhões a serem 
pagos pela União aos entes fe-
derados prejudicados por cau-
sa da Lei Kandir.

OUTROS PROJETOS
O plenário do Senado tam-

bém aprovou na sessão desta 
quarta-feira, um projeto de 
lei que alteração do nome da 
celebração de Dia do Índio 
para Dia dos Povos Indígenas, 
data que será comemorado 
no dia 19 de abril. O objeti-
vo é ressaltar o valor dessas 
populações para a sociedade 
brasileira. O texto segue para 
sanção presidencial.

Também foi aprovado um 
projeto que cria a Semana 
Nacional de Valorização e 
Promoção da Autodefensoria 
das Pessoas com Deficiência, 
que será celebrada, anual-
mente, no período que com-
preender o dia 6 de julho. O 
texto retorna para a Câmara. 

Divulgação

Senado Federal aprova projeto que Senado Federal aprova projeto que 
destrava recursos do pré-sal a municípiosdestrava recursos do pré-sal a municípios
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O deputado federal Da-
niel Silveira (PTB-SP), voltou 
a desobedecer a uma ordem 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ao se recusar a re-
ceber a notificação que de-
termina o prazo de 24 horas 
para que ele coloque nova 
tornozeleira eletrônica.

A negativa do deputado 
aconteceu nesta quarta-
-feira (4) e já foi informada 

ao STF. O deputado justificou 
que não assinaria o manda-
do e que não tem que usar o 
equipamento porque recebeu 
o perdão de pena, o indulto, 
do presidente Bolsonaro (PL).

No final de abril o parla-
mentar foi condenado pela 
corte a 8 anos e 9 meses de 
prisão e a perda dos direitos 
políticos por processos de 
ataques a democracia e ame-
aças a ministros da Corte.

A nova decisão para que 

o deputado volte a usar a tor-
nozeleira foi explicada pela 
ministro Alexandre de Morais. 
Segundo ele, o induto do pre-
sidente, não anula as medidas 
impostas pelo plenário a Da-
niel Silveira enquanto o perdão 
não tiver sua validade julgada.

Moraes também decidiu 
pelo bloqueio das contas do 
parlamentar e ainda fixou mul-
ta de R$ 405 mil pelo descum-
primento das medidas caute-
lares impostas pelo STF .

Até o momento, Lula (PT), 
tem o apoio de seis partidos 
em torno do seu projeto de dis-
putar a presidência da Repúbli-
ca em 2022 –  contando com 
Solidariedade, PCdoB, PSB, PV, 
Rede e o PSOL. Historicamente, 
ao se comparar com as outras 
cinco vezes que o petista dis-
putou o pleito para o cargo, é 
o ano que Lula consegue for-
matar o maior número de par-
tidos ao redor da sua proposta 
desde 1994 quando ele teve o 
apoio do PT, Cidadania, PSB, 
PPS, PV, PCdoB, PCB e PSTU.

Em 2002 quando foi eleito 
pela primeira vez presidente 
da República, Lula participou 
das eleições com PL e PMN na 
articulação. Em 2006, quan-
do foi reeleito, o petista teve, 
além do PL e do PMN, o PRTB.

Na próxima sexta-feira, o 
PSB realiza uma reunião com a 
executiva nacional do PT, para 
oficializar Alckmin como vice 
de Lula nas eleições desse ano.

A chapa oficial com Lula e 
Alckmin será apresentada ao 
eleitorado brasileiro no próximo 
sábado (7). Na sequência os po-
líticos cumprem agenda de visi-
tas por várias regiões do Brasil.

Com maior da história, candidatura de Com maior da história, candidatura de 
Lula tem apoio de seis partidosLula tem apoio de seis partidos

FERNANDA MORAIS

Daniel Silveira se recusa a ser notifi-Daniel Silveira se recusa a ser notifi-
cado para uso de nova tornozeleiracado para uso de nova tornozeleira
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A diretoria Colegiada 
da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) aprovou nesta quar-
ta-feira (4) o uso emergencial 
do medicamento molnupira-
vir, da empresa Merck Sharp 
& Dohme (MSD), para trata-
mento da covid-19.

O molnupiravir é um me-
dicamento antiviral de uso 
oral que, nos ensaios clínicos, 
mostrou efeitos benéficos a 
pacientes adultos leves e mo-
derados, com capacidade de 
reduzir os casos de hospitali-
zação e mortes. De uso domi-
ciliar, ele funciona para reduzir 
as chances do vírus Sars-CoV-2 
se multiplicar e se reproduzir 
no corpo. O medicamento já 
está em uso em 17 países e foi 
aprovado pelas agências re-
gulatórias nos Estados Unidos, 
na Europa, no Japão, no Reino 
Unido, na Austrália e também 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A diretora Meiruze Frei-
tas, relatora do processo, 
ressaltou a importância de 
opções terapêuticas para 
determinadas condições 
clínicas, especialmente em 

indivíduos que, por várias 
razões, têm alto risco de de-
senvolver as formas graves 
de covid-19. A diretora aler-
tou que o molnupiravir não 
substitui a vacina, que con-
tinua sendo a melhor opção 
para prevenir a doença.

INDICAÇÃO
De acordo com a Anvisa, o 

medicamento é indicado para 
o tratamento da covid-19 em 
adultos que não requerem 
oxigênio suplementar, que 
apresentam risco aumentado 
de progressão da doença para 

casos graves e cujas opções 
alternativas de tratamento 
aprovadas ou autorizadas 
pela Anvisa não são acessíveis 
ou clinicamente adequadas.

O medicamento é de uso 
adulto, com venda sob pres-
crição médica, e não é reco-

mendado durante a gravidez, 
a amamentação e em mulhe-
res que podem engravidar e 
que não estão usando con-
traceptivos eficazes. Isso por-
que estudos de laboratório 
em animais mostraram que 
altas doses de molnupiravir 

podem afetar o crescimento 
e o desenvolvimento do feto.

O molnupiravir deve ser 
utilizado durante os cinco 
primeiros dias após o apa-
recimento dos sintomas, de 
modo a evitar o desenvolvi-
mento de uma versão resis-
tente do vírus. Além disso, 
deve ser limitado a cinco 
dias consecutivos.

A dosagem em pacientes 
adultos é de 800 mg (qua-
tro cápsulas de 200 mg) por 
via oral, a cada 12 horas, e 
por cinco dias, com ou sem 
alimentos. O medicamento 
deve ser utilizado assim que 
possível após o diagnóstico 
da doença e dentro de cinco 
dias do início dos sintomas.

PRESCRIÇÃO MÉDICA
A Anvisa alerta também 

que o molnupiravir é um 
medicamento que deve ser 
usado após a avaliação e a 
prescrição médica. Requer 
adequada dispensação farma-
cêutica, com orientações de 
que o medicamento é de uso 
individual e não pode ser re-
passado a terceiros sem ava-
liação e prescrição médica.

Divulgação

Anvisa aprova uso Anvisa aprova uso 
emergencial de medicamento para Covid-19emergencial de medicamento para Covid-19
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S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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

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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
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
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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Palmeiras e Athletico 
Paranaense viveram 
noites totalmente di-

ferentes na rodada continen-
tal da última terça-feira (3). 
Enquanto o Verdão goleou 
por 5×0 e garantiu a classifi-
cação, o Furacão sofreu uma 
goleada do mesmo placar. 
Além disso, também pela 
Libertadores da América, o 
Atlético-MG venceu o clás-
sico diante do América-MG. 
Já na Sul-Americana, o Ceará 
manteve os 100% de apro-
veitamento, mas o Cuiabá 
amargou a eliminação.

PALMEIRAS, 
ATHLETICO, GALO
No Estádio Olímpico Pá-

tria, o Palmeiras visitou o 
Independiente Petrolero. 
Quando os times se enfren-
taram em São Paulo, o Verdão 
massacrou com um resultado 
de 8×1. Na Bolívia, a altitude 
não incomodou e os paulistas 
dominaram do início ao fim.

Raphael Veiga foi quem 
abriu o placar, de pênalti. 
O meia voltou a marcar de-
pois. Não satisfeito, Veiga 
mandou um petardo e fez 
um golaço. Com três bolas 
na rede, o jogador se isolou 
como o maior artilheiro do 
Palmeiras na história da Li-
bertadores, com 14 gols, ul-
trapassando Rony, com 13. 

Os outros dois tentos foram 
de Rafael Navarro e Murilo.

O resultado carimbou o 
Verdão como primeiro clube a 
garantir matematicamente a 
sua classificação para as oita-
vas de final. No Grupo A, o Pal-
meiras venceu todos os seus 
quatro jogos até aqui. A equi-
pe tem 12 pontos, 20 gols pró 
e apenas dois gols sofridos.

Enquanto o Palmeiras vi-
veu um sonho, o Athletico 
Paranaense viveu um pesa-
delo. Também na altitude 
boliviana, no Estádio Her-
nando Siles, o Furacão não 
viu a cor da bola e perdeu 
por 5×0. Os gols foram de 

Triverio (duas vezes), Prost, 
Cascini e Erick (contra). O 
revés culminou na queda 
do treinador Carille. Felipão 
será o substituto.

No momento, o Athletico 
está em quarto e último lu-
gar no Grupo B. Dependendo 
dos resultados da próxima ro-
dada, o time brasileiro pode 
chorar uma eliminação ou 
manter vivas as esperanças 
de avançar na Libertadores.

Por fim, na mesma com-
petição, houve um clássico 
mineiro entre América e Atlé-
tico, na Arena Independência. 
Arana e Nacho marcaram para 
o Galo, e o Coelho só diminuiu 

com Conti. No Grupo D, o Atlé-
tico-MG assumiu a liderança 
provisória e está próximo da 
classificação. Já o América-MG 
precisará de um milagre.

CEARÁ 100%, 
CUIABÁ ELIMINADO
Assim como Palmeiras e 

Athletico viveram situações 
opostas, Ceará e Cuiabá fize-
ram o mesmo. O Vozão con-
tinua sendo um dos times 
mais surpreendentes desta 
Sul-Americana. Na Arena Cas-
telão, os nordestinos derrota-
ram o La Guaira, da Venezuela, 
por sonoros 3×0. Os gols fo-
ram de Mendoza, Vina e Erick.

Com 12 pontos, o Ceará 
lidera o Grupo G, com 100% 
de aproveitamento. Apenas 
o líder de cada chave avança 
para a próxima fase. A briga 
do Vozão é contra o Inde-
pendiente, da Argentina, 
que possui nove unidades.

Por outro lado, o Cuia-
bá não tem mais chances 
de classificação. Na Arena 
Pantanal, o Dourado abriu o 
placar com Marllon Borges, 
mas o Racing, da Argentina, 
virou para 2×1 após bolas na 
rede de Moreno e Copetti.

No Grupo B, Melgar e 
Racing possuem nove pon-
tos cada, e se enfrentam na 
próxima rodada. O Cuiabá 
tem três. Portanto, poderá 
no máximo terminar em se-
gundo lugar na chave.

PRÓXIMOS JOGOS
Nesta quarta-feira (4), 

mais times brasileiros entra-
rão em campo. Pela Liber-
tadores, o Flamengo visita 
o Talleres no Mario Alberto 
Kempes, a partir das 19h. 
Mais tarde, às 21h, o Corin-
thians pega o Deportivo Cali 
no Coloso de Palmaseca.

Pela Sul-Americana, tem 
o Atlético-GO representan-
do os goianos, recebendo o 
Defensa y Justicia às 19h15, 
no Antônio Accioly. Além 
disso, o Fluminense recebe 
o Junior Barranquilla no Ma-
racanã, na faixa das 21h30.

Depois de um revés ines-
perado contra o Antofagasta, 
o Atlético-GO está com um pé 
na próxima fase da Copa Sul-
-Americana. No Estádio An-
tônio Accioly, pela 4ª rodada 
da competição continental, o 
Dragão derrotou o Defensa y 
Justicia por 3×2 e eliminou os 
adversários da contenda. Os 
atleticanos lideram o Grupo F 
da Sula e dependem apenas 
de si para avançar.

ATLÉTICO-GO 3×2 
DEFENSA Y JUSTICIA
O Atlético-GO não podia 

arriscar um tropeço em casa. 
Em uma chave bem equi-
librada na Sula, qualquer 
resultado que não fosse a 
vitória poderia ser a dife-

rença entre a classificação 
e a eliminação. Com esse 
pensamento, o time goiano 
foi quem tomou a iniciativa 
durante a partida.

A postura rubro-negra 
logo rendeu o primeiro gol. 

Aos 16 minutos do primeiro 
tempo, Marlon Freitas in-
vadiu a área e chutou com 
força em direção à meta. O 
zagueiro Cardona abriu de-
mais o braço e a bola atingiu 
nele. Pênalti para o Dragão. 

No minuto seguinte, o pró-
prio Marlon Freitas foi para a 
cobrança e bateu com tran-
quilidade, deslocando o ar-
queiro adversário e abrindo 
a contagem em Goiânia.

Aquilo fez o Defensa y 
Justicia reagir. Afinal de con-
tas, um revés seria trágico 
para a equipe argentina. Aos 
32 minutos, Cardona tentou 
se redimir do erro no pênalti 
e cabeceou com perigo para 
fora. Na marca dos 38, Fon-
tana arrematou e o goleiro 
Ronaldo defendeu com os 
pés, salvando o Atlético-GO. 
Então, veio o intervalo no 
Antônio Accioly.

Logo no minuto inicial 
da segunda etapa, os goia-
nos ampliaram com um 
belo gol. Depois de quatro 
jogadores diferentes, in-

cluindo o goleiro, trocarem 
passes da defesa ao ataque, 
Shaylon recebeu, entortou 
o marcador e encheu o pé. 
E tinha mais pela frente. 
Aos oito, após cobrança de 
escanteio, Gabriel Baralhas 
cabeceou no travessão. A 
bola bateu no goleiro, que 
conseguiu pegar em cima 
da linha. Para a arbitragem, 
porém, a bola entrou.

Aos 18, o Defensa y Jus-
ticia descontou, em desvio 
de Fontana. Aos 40, Alber-
tengo também deixou o 
seu. Contudo, não foi o su-
ficiente. Matematicamente, 
os argentinos não têm mais 
chances de avançar na Sul-
-Americana. Já os brasileiros 
dependem somente de si, 
mas devem brigar ponto a 
ponto com o vice-líder LDU.

Reprodução

Os fãs de futebol não 
conseguiram deixar de sor-
rir no duelo entre Real Ma-
drid e Manchester City, pelo 
jogo da volta das semifinais 
da Liga dos Campeões. No 
Santiago Bernabéu, o Real 
precisava reverter um agre-
gado de 4×3, resultado da 
partida de ida no Etihad Sta-
dium. O time espanhol saiu 
perdendo para o City, mas 
forçou a prorrogação com 
dois gols do brasileiro Ro-
drygo. Benzema decretou a 
classificação no tempo extra 
e o Real está na final.

CITY CHEGA QUASE
O primeiro tempo foi 

confortável para o Manches-
ter City. O Real Madrid era 
quem precisava do resulta-
do, e ainda por cima tinha a 
torcida a seu favor. Em me-
nos de cinco minutos, Ben-
zema teve uma chance clara 
e acabou cabeceando mal. 
A partir dali, porém, os in-
gleses não se acovardaram 
perante os espanhóis.

O goleiro Courtois preci-
sou suar a camisa para não 
deixar os adversários abri-
rem a contagem. De Bruyne, 
Bernardo Silva e Foden obri-
garam o arqueiro do Real 
Madrid a fazer boas defesas. 
Gabriel Jesus também che-
gou com perigo, batendo 
colocado para fora.

Na etapa inicial, com 
exceção de algumas pou-
cas jogadas de perigo, o 
Real não assustou muito 
o Manchester City. No se-
gundo tempo, a história foi 
diferente. Logo na primeira 
volta do relógio, após a sa-
ída de bola, Vini Jr. teve óti-
ma oportunidade, mas não 
concluiu bem. Aquilo foi o 
suficiente para incendiar os 
donos da casa.

O domínio espanhol se 
refletiu principalmente na 
posse de bola e no volume de 
jogo. No entanto, o Real Ma-
drid seguia pecando nas fina-
lizações. Em um momento no 
qual eles eram superiores, o 
City abriu o placar. Bernardo 
Silva carregou e tocou para 
o lado. Jesus deixou passar 
e Mahrez bateu de primeira 
para enfim superar Courtois.

Noite de Liberta e Sula: Palmeiras Noite de Liberta e Sula: Palmeiras 
classificado, Athletico massacradoclassificado, Athletico massacrado

Atlético-GO bate o Defensa y Justicia e coloca um pé na próxima fase Atlético-GO bate o Defensa y Justicia e coloca um pé na próxima fase 

Com virada Com virada 
espetacular, espetacular, 
Real Madrid Real Madrid 
elimina City elimina City 
e vai à final e vai à final 
da Cham-da Cham-
pionspions

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Depois de ganhar o Mis-
ter Ceres (2021) e o Mister 
Cerrado Goiano (2022), o 
médico Thales Rocha, de 30 
anos, agora disputa a final 
do Mister Brasil CNB 2022  – 
que acontece neste sábado 
(7), em Balneário Camboriú, 
no estado de Santa Catarina.

Mesmo com a rotina 
intensa do trabalho como 
médico, o goiano diz estar 
empenhado para conciliar 
as atividades profissionais 
com os compromissos do 

concurso Mister Brasil CNB 
2022, que envolve ativida-
des como: filantropia, pro-
jetos sociais, entrevistas e a 
divulgação de sua cidade e 
região. “No começo eu fiquei 
com um pouco de medo, 
pois é uma grande responsa-
bilidade, mas acabei topan-
do o desafio”, contou.

Para Thales, participar 
de um concurso que não 
envolve apenas beleza é 
realizador. Porém, o médico 
afirma que participar de um 
concurso nacional de beleza 
tem sido um grande desafio.

No desfecho de uma se-
quência considerável 
de textos sobre croco-

dilos e jacarés transformados 
em monstros assassinos do ci-
nema, realizada em 2019, lan-
cei uma reflexão intitulada Os 
Filmes de Répteis Assassinos 
Ainda Funcionam? A pergunta 
era basicamente retórica, pois 
na ocasião de lançamento de 
Predadores Assassinos, hor-
ror ecológico turbinado por 
emoções que mesclavam ata-
ques animalescos com uma 
furiosa tempestade, sabia 
que apesar dos altos e baixos 
deste subgênero, a presen-
ça de tramas do tipo sempre 
são reinventadas na indústria, 
com garantia de público e 
em alguns casos, com pitadas 
de críticas sociais e análise de 
personagens interessantes e 
que superam o limiar da ex-
clusividade diletante.

Com o lançamento de 
Medo Profundo: Abismo em 

2020, temos na seara dos 
crocodilos, o equivalente 
ao que os realizadores da 
franquia homônima, Medo 
Profundo, fizeram com os 
tubarões. Se na primeira 
produção, tínhamos irmãs 
cerceadas pelos ferozes ani-
mais aquáticos oceânicos e 
uma situação que as impe-
dia de se deslocar do interior 
de suas grades de mergulho, 

na segunda empreitada, os 
personagens são colocados 
dentro de uma caverna que 
funciona como uma armadi-
lha do destino, pronta para 
ceifar as suas vidas incau-
tas. E lá, além da sensação 
claustrofóbica e algum con-
tato ainda não desvendado 
com o oceano, tínhamos 
tubarões-brancos albinos, 
prontos para realizar um 

festival com as vítimas que 
conheciam o espaço e esta-
vam em desvantagem por 
numerosas questões.

Aqui, a situação é similar. 
No primeiro filme, tínhamos 
duas irmãs e o marido de uma 
delas, cerceados por crocodi-
los que iniciaram um ataque 
depois que o grupo se perde 
por um manguezal na região 
norte do território australiano.

Crocodilos: A morte te espera Crocodilos: A morte te espera 
terror cheio de tensãoterror cheio de tensão

Médico goiano é Médico goiano é 
um dos finalistas do um dos finalistas do 
Mister Brasil CNB 2022Mister Brasil CNB 2022

BRASIL, 5 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br
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