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Bolsonaro veta Política Nacional Aldir Bolsonaro veta Política Nacional Aldir 
Blanc de Fomento à CulturaBlanc de Fomento à Cultura

O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que instituiria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A lei previa repasses 
anuais de R$ 3 bilhões da União a estados e municípios para ações no setor. Nas justificativas, apresentadas ontem, o governo informa que “o 

veto decorre da necessidade de salvaguardar as contas públicas haja vista que o setor cultural já foi contemplado por outras ações.   p5
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O número de exames 
laboratoriais para 
detecção de den-

gue aumentou 918% entre 
janeiro do ano passado e o 
deste ano. A estatística as-
sustadora foi registrada por 
apenas uma rede de labo-
ratórios goiana, a Padrão, 
e reflete a situação fora de 
controle em todo o País. Se-
gundo especialistas, o atual 
patamar é de uma epidemia.

Os testes rápidos de 
dengue também estão sen-
do uma alternativa para 
a população. Vendido em 
apenas algumas redes de 
farmácias, com liminar ju-
dicial devido à falta de le-
gislação regulamentando a 
comercialização, o item tem 
preço acessível. Segundo 
o presidente do Sindicato 
dos Farmacêuticos de Goiás 
(Sinfar-GO), Fábio Basílio, a 
confiabilidade é garantida.

Para a infectologista Marí-
lia Turchi, esse recurso serve 

como triagem. No entanto, 
o ideal, segundo ela, seria a 
realização de exames em la-
boratório para identificar se 
os sintomas de febre, mal es-
tar, dor de cabeça, manchas 
no corpo, que são comuns a 
várias doenças, são mesmo 
de dengue. A médica destaca 
que podem ser confundidos 
com chikungunya e zika.

“Clinicamente, não é pos-
sível fazer a diferenciação 
por isso o teste sorológico ou 
de biologia molecular. Cada 
exame tem um momento 
adequado a ser feito. Pesqui-
sa de antígeno mais precoce-
mente, os testes moleculares 
nos primeiros cinco dias da 
doença e os testes sorológi-
cos que começam a dar po-

sitivo a partir do sétimo dia 
e muitas vezes precisam ser 
repetidos”, explica.

O custo do exame cha-
mam tanto atenção quanto 
a quantidade de pessoas 
infectadas pelo vírus trans-
mitido pelo mosquito Ae-
des Aegypti. Enquanto o de 
farmácia sai por R$31,50, 
no laboratório pode chegar 

a R$130. Em todo o esta-
do, Goiânia é a cidade com 
maior número de casos pro-
váveis de dengue até o dia 
23 de abril, conforme bole-
tim do Ministério da Saúde 
divulgado nesta segunda 
(02). Goiás e a Região Centro-
-Oeste têm a maior taxa de 
incidência da doença em di-
versas categorias analisadas. 

O cidadão de Goiânia pode-
rá, a partir de hoje, marcar con-
sultas nos postos de saúde por 
meio da ferramenta do What-
sApp. Para isso, basta entrar 
em contato com o número (62) 
3524-6305 para iniciar o agen-
damento totalmente online.

O agendamento via 
WhatsApp é para  atendimen-
to com clínico geral, gineco-
logista/obstetra e pediatra, 
especialidades que integram 
a chamada atenção primária 
à saúde. Se houver necessida-
de de encaminhamento a ou-
tras especialidades, o pacien-
te será encaminhado após 
consulta na rede primária.

O serviço já está em fun-
cionamento, e o cidadão só 
precisa salvar o número (62) 
3524-6305 na agenda do ce-

lular e iniciar o atendimento, 
que é 100% on-line.

“A oferta deste serviço 
tem como objetivo ampliar 
o acesso da população a 
consultas especializadas. 
WhatsApp é uma ferramenta 
utilizada pela grande maioria 
das pessoas. Ao disponibili-
zarmos consultas nesse for-
mato, facilitamos o acesso à 
saúde pelo goianiense”, afir-
ma o prefeito Rogério Cruz.

O secretário municipal de 
Saúde, Durval Pedroso, expli-
ca que pelo aplicativo, além 
de agendar consultas, tam-
bém é possível obter informa-
ções sobre Covid-19, como 
sintomas, pontos de vacina-
ção e de testagem disponíveis 
diariamente pelos sete distri-
tos sanitários de Goiânia.

“Vale lembrar que o Te-
leconsulta, pelo número 

0800-646-1560, continua 
em funcionamento, e ofere-
ce os mesmos serviços do 
WhatsApp”, ressalta.

O horário de atendimen-
to via WhatsApp é das 07h 
às 19h, todos os dias da se-
mana, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados, e o 
agendamento pode ser fei-
to para todos os Centros de 
Saúde (CS), Unidades de Saú-
de da Família (USFs) e Cen-
tros Integrado de Atenção 
Médico Sanitária (Ciams) de 
Goiânia, que contam diaria-
mente com profissionais nas 
áreas de clínica geral, gineco-
logia/obstetrícia e pediatria.

O atendimento é autoex-
plicativo, e assim que o cida-
dão inicia a conversa, recebe 
uma mensagem com os deta-
lhes do serviço e como proce-
der para agendar a consulta.

Reprodução

No último sábado (30), o 
secretário municipal de Saú-
de de Goiânia, Durval Pedro-
so, disse que a capital confir-
mou dois casos da linhagem 
BA.2 da variante Ômicron, 
considerada a mais conta-
giosa do coronavírus. Os re-
gistros são de março e abril.

Segundo o secretário, 
os dois moradores senti-
ram poucos sintomas e não 
transmitiram a subvariante 
para outras pessoas. Ape-
sar de ser conhecida como 
a mais contagiosa, a linha-
gem não alterou de forma 
significativa o quadro da 
pandemia no município.

Em março, Goiânia regis-
trou 56 internações e 8 mortes 
por Covid-19. Em abril, houve 
53 internações e 7 mortes. As 
informações são do monito-
ramento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS).

Desde o início da pan-
demia, a capital conta-
bilizou 7.539 mortes por 
complicações da Covid-19, 
entre 314.352 casos de 
contaminação. A doença 
provocou 23.151 interna-
ções em hospitais públi-
cos da cidade. Além disso, 
2.871.317 doses de vaci-
nas contra a Covid-19 já 
foram aplicadas até o últi-
mo sábado (30), segundo a 
Prefeitura de Goiânia.

De primeira dose, foram 
1.214.590 vacinados, e com 
a segunda dose e dose úni-
ca, 1.120.720 moradores 
imunizados. A quantidade 
de vacinas aplicadas repre-
senta 78,1% da população 
vacinável acima de 5 anos.

Epidemia? Exames para Epidemia? Exames para 
dengue se multiplicam em Goiâniadengue se multiplicam em Goiânia

Goianienses já podem marcar consulta pública pelo WhatsAppGoianienses já podem marcar consulta pública pelo WhatsApp
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confirma confirma 
dois casos dois casos 
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Dados disponibili-
zados pela Secre-
taria de Segurança 

Pública de Goiás (SSP-GO) 
mostram que 497 pessoas 
perderam a vida no trân-
sito de Goiás apenas em 
2022. O número já repre-
senta 30% do total de óbi-
tos do tipo registrados em 
2021, que foi de 1.615.

Até agora, já são 28,4 mil 
acidentes de trânsito em Goi-
ás, sendo a maioria, cerca de 
10,4 mil, em Goiânia. Além 
disso, na Capital, 45 pesso-
as vítimas de acidentes em 
2022. Destas, 30 estavam em 
motos, seja como condutores 
ou como passageiros – cerca 
de 67% do total -, segundo da-
dos da Delegacia Especializada 
em Investigações de Crimes de 
Trânsito (Dict). Outras seis pes-
soas foram atropeladas, cinco 

eram ciclistas e as outras qua-
tro estavam em carros.

Os motociclistas e pas-
sageiros de motos também 
foram maioria dos que mor-
reram por acidente em 2021. 
Do total de 216 óbitos, 59% 
foram de pessoas que esta-
vam em motocicletas.

MAIO AMARELO
O Departamento Estadual 

de Trânsito de Goiás (Detran) 
anunciou, durante o lançamen-
to da campanha de ações edu-
cativas Maio Amarelo, nesta ter-
ça-feira (3), que está formando 
professores da rede pública de 
ensino com o curso de exami-
nadores de trânsito. O objetivo 
final é, segundo o departamen-
to, que seja criada uma disci-
plina de trânsito nas escolas, 
durante o ensino médio.

No mês da campanha que 
conscientiza sobre o cuidado 

no trânsito, o Detran anun-
ciou que fará blitz, palestras e 
ações educativas em diferen-
tes municípios. A programação 
será divulgada semanalmente.

Nesta quarta-feira (4), a 
Prefeitura de Goiânia lançou 
a campanha Maio Amarelo 
deste ano. O tema central é 
“Eu respeito a faixa, juntos 
salvamos vidas”. Segundo 
o Paço, foram disponibili-
zadas mídias, como vídeos 
e peças publicitárias, para 
que a população possa com-
partilhar. O foco, como o 
nome indica, é nas faixas de 
pedestres, especialmente as 
que não têm semáforos.

A prefeitura da capital 
também informou que fará 
ações educativas em esco-
las municipais e blitz educa-
tivas, com objetivo de levar 
à mudança de comporta-
mento no trânsito.

Divulgação

Trânsito já matou quase Trânsito já matou quase 
500 goianos em quatro meses de 2022500 goianos em quatro meses de 2022
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Depois de ser presa por 
agredir duas crianças, de 8 e 
11 anos, durante uma entre-
ga de marmitex, em Anápo-
lis, a Justiça decidiu liberar 
uma mulher que havia sido 
presa na última terça-feira 
(3). A decisão foi anuncia-
da nesta quinta-feira (5), 
durante audiência de cus-
todia. Segundo a delegada 
Kênia Segantini, a mulher 
estava bêbada no momento 
em que agrediu as crianças, 
alegando que estava sendo 

perturbada e ofendida pe-
las vítimas. O crime aconte-
ceu nesta terça-feira (3), no 
setor Recanto do Sol.

Além de empurrar, dar 
tapas e arranhar as crianças, 
a agressora também tentou 
agredir a mãe com tijolos e 
pedras. A mulher tomou co-
nhecimento do caso depois 
que os filhos chegaram em 
casa com os hematomas.

“Consta que ela estava 
visivelmente embriagada 
e que, inclusive, teria desa-
catado os policiais militares 
durante a abordagem. A 

agressora e as vítimas não 
possuem vínculo algum, 
apenas estavam na fila para 
receberem a refeição doada 
pela Casa de Apoio”, expli-
cou a delegada.

Ainda de acordo com a 
investigadora, a mulher ha-
via sido presa por seis cri-
mes: lesão corporal contra 
as crianças, injúria, ameaça 
e tentativa de lesão corporal 
contra a mãe das crianças, 
além de desacato a autori-
dade. Caso fosse condena-
da, ela poderia pegar uma 
pena de nove anos.

Apesar de Goiás estar em 
um cenário epidemiológico 
favorável, uma nova subva-
riante do coronavírus ameaça 
a saúde pública. A BA2 deve 
começar a apresentar pre-
valência no estado. A cepa, 
que é 30% mais transmissível 
do que a Ômicron, tende a 
aumentar a demanda de pa-
cientes nos hospitais.

O infectologista Marcelo 
Daher acredita que a ten-
dência está relacionada ao 
fato de que a variante tem 
escape do sistema de defe-
sa e infecta tanto quem já 
teve a doença quanto os já 
vacinados. Além disso, ele 
chama atenção para a quan-
tidade elevada de novas ce-
pas identificada por pesqui-
sadores em todo o mundo.

“A BA2 não causa doença 
mais grave, mas a procura 
por unidades de saúde deve 
ser alta devido à maior pos-
sibilidade de infecção, que 
vai ocasionar mais pessoas 
doentes. Surgiu uma nova 
nos Estados Unidos, a BA2.1, 
responsável pela maioria 
dos casos lá, assim como a 
B4 e B5. Todas têm simila-
ridades, como mutação na 
proteína spike e capacidade 
de evasão do sistema imu-

ne”, explica o médico.
A possibilidade de uma 

onda parecida com a do 
início ou meados da pande-
mia é baixa, assim como o 
retorno da exigência de uso 
de máscaras. No entanto, a 
flexibilização de medidas 
sanitárias, a exemplo da 
autorização para aglome-
rações, pode impactar em 
mais registros da doença 
mesmo com grande parte 
dos goianos vacinada.  

“O questionamento meu 
e de cientistas mundo afo-
ra com o crescimento de 
novas ondas de covid-19 e 

das subvariantes é: será que 
as vacinas atuais são suficien-
tes para frear a doença? Será 
que não deveríamos pensar 
em novas vacinas, em novas 
tecnologias ou mesmo atua-
lização das atuais”, frisa Daher.

Para ele, o mais reco-
mendado é a atualização do 
esquema vacinal da popula-
ção com doses de reforço e 
também a oferta de medica-
mentos eficazes disponibili-
zados pelo poder  público. 
O problema apontado pelo 
especialista é que essas dro-
gas são caras e restritas no 
mercado nacional.

Está solta mulher que agrediu Está solta mulher que agrediu 
crianças durante doação de marmi-crianças durante doação de marmi-

tex, em Anapólistex, em Anapólis

Novos casos de Covid em Goiás devem Novos casos de Covid em Goiás devem 
ser de variante mais transmissívelser de variante mais transmissível
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O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, par-
ticipou, nesta quinta-

-feira (05/05), em Ceres, da 
abertura oficial da campanha 
de vacinação contra febre af-
tosa e raiva. Até o dia 31 de 
maio, 11 milhões de animais 
devem ser imunizados con-
forme estabelecido na Por-
taria nº 192/2022 da Agência 
Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa), garantindo a 
sanidade dos rebanhos. “Peço 
que os produtores rurais se 
conscientizem sobre a impor-
tância das vacinas. Temos que 
cuidar para manter o contro-
le”, salientou Caiado. 

Nesta primeira etapa, a vaci-
na bivalente contra a aftosa, na 
dosagem de 2 ml, deve ser apli-
cada em bovinos e bubalinos 
de zero a 24 meses em todo ter-
ritório goiano. A próxima fase, 
que contemplará outras ida-
des, ocorre no mês de novem-
bro. Caiado espera que a imu-
nização do penúltimo mês do 
ano seja a derradeira em Goiás. 
“Se não fosse a pandemia, já es-
taríamos livres”, explicou o che-
fe do Executivo estadual.

 A partir do ano que vem, 
a aplicação de doses contra a 
aftosa não será mais obriga-
tória em Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Espírito Santo, Tocantins 
e Distrito Federal. Anunciada 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), a suspensão da cam-
panha faz parte do projeto 
de ampliação de zonas livres 
da doença sem vacinação no 
país. O último registrado em 
Goiás foi no ano de 1995. A 
meta é que o Brasil se torne 
totalmente livre do vírus sem 
imunização até 2026.

Já a vacinação contra raiva 
continua sendo obrigatória, 
visto que 121 municípios goia-
nos estão em situação de alto 
risco para a doença. A meta em 
2022 é vacinar cerca de 6 mi-
lhões de animais. A ação abran-
ge bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, asininos, caprinos e 
ovinos de zero a 12 meses.

 O prazo para declarar a va-
cinação do rebanho começou 
no último dia 1º de maio e se-
gue até 7 de junho. Os pecu-
aristas precisam declarar to-
dos os animais existentes nas 
propriedades, mesmo os não 
imunizados. O envio dessas 
informações é essencial para 
garantir o controle e a segu-
rança da pecuária goiana. 

 “Goiás estará livre da afto-
sa sem precisar da vacinação. 
Muitos locais não buscam a 
carne de Goiás por causa da 
vacina. Isso abrirá novos mer-
cados”, falou o secretário de 
Estado de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tiago 
de Freitas Mendonça. “Era um 
anseio do governador que, 
em sua gestão, fosse concre-
tizada a livre vacinação. 

As investigações sobre cor-
rupção e tráfico de influência no 
Ministério da Educação (MEC), 
ganharam novos desdobra-
mentos nesta quinta-feira (5).

Informação recente é de 
que o atual titular da pasta, 
ministro Victor Godoy, tentou 
nomear o pastor Arilton Mou-
ra, investigado como lobista no 
caso de favorecimento de envio 
de verbas para municípios me-
diante pagamento de propina, 

para um cargo oficial no MEC.
Conforme apurou a Folha 

de São Paulo, o cargo para Aril-
ton foi solicitado no dia 17 de 
novembro de 2020 para ocu-
par a gerência de projetos da 
secretaria-executiva do MEC. O 
salário base previsto era de R$ 
10.373,30. À época Victor Go-
doy era o secretário executivo 
da pasta, onde o lobista seria 
alocado, e o ministério era co-
mandado por Milton Ribeiro.

O pedido de nomeação foi 
rejeitado pela Casa Civil. Aril-

ton Moura, ao lado do pastor 
Gilmar Santos, são suspeitos 
de intermediarem contatos 
de prefeitos com Milton Ribei-
ro para negociar propina em 
troca de liberação de verba da 
pasta. Os escândalos no MEC 
segue em investigação con-
duzida pela Polícia Federal.

Após a divulgação da re-
portagem pela Folha, o MEC 
divulgou nova esclarecendo 
que a indicação de Arilton 
Moura ao cargo na secreta-
ria-executiva da pasta “par-

tiu do ex-ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro”, e não de 
Victor Godoy Veiga.

Ainda Segundo o MEC, 
“os atos de nomeação e exo-
neração dos titulares de car-
gos em comissão da pasta, 
independente do setor de 
lotação, eram de competên-
cia do Secretário-Executivo 
da instituição” e, por isso, 
como exercia esse cargo na 
época, Veiga foi o respon-
sável por enviar o ofício de 
nomeação à Casa Civil.

Reprodução

Caiado abre campanha de vacinação Caiado abre campanha de vacinação 
contra aftosa e raiva em Goiáscontra aftosa e raiva em Goiás

Foi confirmada a decisão do 
União Brasil de abandonar 
a construção da chamada 
terceira via para disputa da 
Presidência da República.  
O anúncio foi deito ontem 
pelo presidente nacional 
da sigla, Luciano Bivar que 
reforçou que agora a in-
tenção do partido é lançar 
chapa “puro sangue” para 
participar do pleito em ou-
tubro de 2022.
Antes o União Brasil par-
ticipava de conversas 
junto ao MDB e ao PSDB 
para juntos indicarem um 
nome para enfrentar o 
projeto de Lula (PT) e do 
atual presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Os dois são 
primeiro e segundo lu-
gar, respectivamente nas 
pesquisas de intenção de 
voto para presidente da 
República divulgadas até 
o momento.
A saída do União desse 
projeto suprapartidário 
enfraquece a formatação 

da terceira via. Por en-
quanto os indicados do 
PSDB para a disputa é o ex-
-governador de São Paulo, 
João Dória e da senadora 
Simone Tebet pelo MDB.
A decisão do União Brasil, 
de acordo com dirigentes 
da sigla, é que o partido 
tem recursos financeiros 
e tempo de televisão con-
siderados suficientes para 
bancar a candidatura com 
chapa puro sangue com 
Bivar na cabeça de chapa 
e Moro na vice.
Resta agora ao União 
Brasil convencer os seus 
integrantes de que esse 
é o melhor caminho a se-
guir em 2022. É preciso 
lembrar que uma ala do 
partido já declarou publi-
camente ser contrários a 
participação de Moro como 
candidato a presidente do 
Brasil pela sigla. Faz parte 
desse grupo liderado por 
ACM Neto, o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado.

Ministro tentou nomear oficialmente pastor investigado Ministro tentou nomear oficialmente pastor investigado 
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O presidente Jair Bol-
sonaro vetou o pro-
jeto de lei que insti-

tuiria a Política Nacional Aldir 
Blanc de Fomento à Cultura. 
Aprovada em março pelo 
Legislativo, a lei previa repas-
ses anuais de R$ 3 bilhões da 
União a estados e municípios 
para ações no setor.

Nas justificativas, apre-
sentadas hoje (5) pela Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República, o governo federal 
informa que “o veto decorre 
da necessidade de salva-
guardar as contas públicas 
haja vista que o setor cultu-
ral já foi contemplado por 
outras ações de recuperação 
durante a pandemia”.

No que se refere às fontes 
de recursos a serem utilizadas 
– no caso, citando especifica-
mente dotações consignadas 
na lei orçamentária anual e 
nos seus créditos adicionais; 
arrecadação bruta de concur-
sos de prognósticos e de lote-
rias – a Secretaria-Geral infor-

mou que, “ouvidas as pastas 
ministeriais competentes”, 
decidiu vetar dispositivos 
“por vício de inconstitucio-
nalidade e contrariedade ao 

interesse público”.
Além disso, acrescenta a 

Secretaria-Geral, “a proposi-
ção não cumpriria o teto de 
gastos, nem o resultado pri-

mário, uma vez que não ha-
veria espaço fiscal para novos 
aportes de recursos da União 
para os estados, o Distrito Fe-
deral e os municípios”.

“É importante salientar 
que foram expressivos os re-
passes da União para os entes 
federativos em decorrência 
do enfrentamento à pande-
mia da covid-19, de maneira 
que o país encontra-se em si-
tuação fiscal delicada, na qual 
não há espaço para novas 
transferências financeiras da 
União”, acrescentou.

INCONSTITUCIONAL
O governo federal argu-

menta, também, que havia 
vício de inconstitucionalidade 
na referida lei, uma vez que 
implicaria na expansão de 
despesa obrigatória de caráter 
continuado, gerando “impacto 
orçamentário e financeiro para 
o Tesouro Nacional, além de 
contrariar o interesse público, 
uma vez que poderia prejudi-
car a comercialização dos pro-
dutos lotéricos, em decorrên-
cia da diminuição dos valores 
dos prêmios oferecidos, o que 
desencadearia a redução da 
atratividade das loterias fede-
rais para o público apostador”.

A LEI
Voltada a trabalhadores da 

cultura, entidades e pessoas 
físicas e jurídicas que prestam 
serviços artísticos e culturais 
– o que inclui o patrimônio 
cultural material e imaterial do 
país –, o projeto aprovado pelo 
Congresso previa que estados 
e municípios deveriam aplicar 
80% dos recursos recebidos em 
ações de apoio ao setor cultural 
por meio de editais, chamadas 
públicas, prêmios e compras de 
bens e serviços culturais.

A lei previa também sub-
sídio para manutenção de es-
paços artísticos e ambientes 
culturais que desenvolvam 
atividades regulares e de for-
ma permanente em seus ter-
ritórios e comunidades.

Os demais 20% dos recur-
sos teriam como destino repas-
ses diretos a ações de incentivo 
e a programas, projetos e ações 
de democratização do acesso à 
produção artística e cultural 
em áreas periféricas urbanas e 
rurais, bem como povos e co-
munidades tradicionais.

Divulgação
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Mais um veto polêmico é 
publicado por Jair Bolsonaro 
(PL). Depois de barrar a Lei 
Aldir Blanc que previa inves-
timentos de R$ 3 bilhões no 
setor Cultural brasileiro, o 
presidente também definiu 
por vetar a Lei Orlando Brito.

Se aprovado pela presidên-
cia a Lei Orlando Brito propor-
cionaria a isenção de impostos 
na importação de equipamen-
tos para fotógrafos e cinegra-
fistas. A matéria chegou ser 
aprovada pelo Congresso, mas 
para entrar em vigor precisava 
do aval de Bolsonaro, o que 
não aconteceu.

A justificativa para o 
veto foi dada através de um 
comunicado da Secretaria-
-Geral da Presidência da 
República e é bem parecido 
com o motivo que levou o 
Planalto a não sancionar a 
Lei Aldir Blanc. A avaliação é 
que a lei Orlando Brito é:

“Contrária ao interesse 
público”, violando as leis de 
Responsabilidade Fiscal e de 
Diretrizes Orçamentárias para 

2022, uma vez que instituiria 
o benefício fiscal de caráter 
não geral, sem apresentar a 
estimativa trienal do impacto 
para o exercício do início da 
vigência dos benefícios, e para 
os dois seguintes, e sem apre-
sentar as medidas compensa-
tórias necessárias, as metas e 
os objetivos que designariam 
o órgão gestor responsável 
por seu acompanhamento”, 
diz o comunicado.

Na prática o projeto de 

lei ofertaria isenção somente 
em compras de até R$ 50 mil 
para equipamentos que não 
fossem encontrados no Brasil.

Orlando Brito morreu 
aos 72 anos vítima de com-
plicações por conta de uma 
cirurgia no intestino. O profis-
sional era um dos mais reco-
nhecidos, premiados e maior 
parte da sua carreira foi vol-
tada para cobertura política 
desde a ditadura militar até a 
democratização do Brasil.

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), está ciente que o Minis-
tério das Comunicações con-
tratou pesquisas de opinião 
para avaliar o posicionamento 
da sociedade em relação aos 
programas e ações desenvolvi-
das pelo Governo Federal.

Isso porque o próprio Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) informou a medida ao 
TSE. A ideia é evitar que as 
pesquisas sejam utilizadas 
para subsidiar a campanha 
de reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro, o que pela Le-
gislação Eleitoral é proibido.

O motivo é que a lei veda o 
uso de recursos públicos para 
benefício de campanha elei-
toral a favor de qualquer polí-
tico contra seus concorrentes. 
Como não cabe ao TCU julgar 
o risco de uso indevido das pes-
quisas de opinião, o tribunal de-
cidiu dar ciência do caso ao TSE.

Somente neste ano, de 
acordo com publicação do 
G1 foram gastos pelo menos 
R$ 13,5 milhões em pesquisas 
contratadas pelo Ministério 

das Comunicações.
A pasta informou através 

de sua assessoria que os le-
vantamentos visam apurar 
as impressões que a popula-
ção tem da realidade socioe-
conômica e assim identificar 

onde é possível melhorar 
a questão da comunicação 
institucional. Chama atenção 
ainda a contratação de pes-
quisas com esse teor, exa-
tamente no último ano do 
mandato do presidente.

TCU está preocupado com possível TCU está preocupado com possível 
uso ilegal de campanhas do Governouso ilegal de campanhas do Governo
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As intoxicações por 
agrotóxicos atingem, em 
média, 50 bebês de 0 a 1 
ano por ano Brasil. Entre 
os adultos, a média é de 
15 contaminações, adianta 
a especialista em agrotóxi-
cos Larissa Bombardi, que 
organiza uma nova edição 
do atlas “Geografia do Uso 
de Agrotóxicos no Brasil e 
Conexões com a União Eu-
ropeia”, com previsão de ser 
publicado ainda este ano.

Os dados foram consolida-
dos por ela a partir de regis-
tros do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (Si-
nan), do Ministério da Saúde.

“Agravos de notificação 
são doenças que precisam 
ser reportadas pelos estados 
de forma obrigatória, como 
doenças infecciosas, Aids”, 
explica Larissa. “No Brasil, as 
notificações por intoxicação 
por agrotóxicos são obriga-
tórias desde 2011”, destaca.

AGROTÓXICOS?
Brasil registra 40 mil casos 

de intoxicação por agrotóxicos 
em uma década. Ela, que é 

professora do Departamento 
de Geografia da Universidade 
de São Paulo (USP), publicou 
o primeiro relatório no Brasil 
em 2017, com dados de 2007 
a 2014. Na União Europeia, 
o documento foi lançado há 
três anos e chegou a gerar 
um boicote de uma rede de 
supermercados escandinava a 
produtos brasileiros.

Após esse episódio, a pro-

fessora teve o seu trabalho 
atacado publicamente por 
entidades e figuras públicas 
do agronegócio, além de ter 
recebido ameaças indiretas 
à sua integridade física, o 
que a fez deixar o Brasil no 
ano passado, com seus dois 
filhos pequenos, rumo à Bél-
gica, onde conquistou uma 
bolsa de pesquisa.

Larissa, que continua mo-

rando fora do país, trabalha, 
agora, em uma nova edição 
do atlas, que trará um pa-
norama das intoxicações 
entre 2010 e 2019. Na nova 
pesquisa, ela identificou um 
aumento dos casos.

“Os números me choca-
ram, pois só aumentaram. 
Pela média, são 15 pessoas 
intoxicadas por ano. No an-
tigo levantamento, eram 10. 

Entre os bebês de 0 a 1 ano, 
a média de intoxicações pas-
sou de 43 para 50 (ao ano). 
Essa alta tem se mantido 
para todos os recortes que 
tenho feito”, afirma Larissa.

CropLife Brasil, entidade 
que representa as fabrican-
tes de defensivos agrícolas, 
afirmou que o critério para 
a liberação de agrotóxicos 
no Brasil é “baseado em 
ciência” e “orientado por 
metodologias consolidadas 
internacionalmente”.

Mortes por agrotóxicos
A contaminação por 

agrotóxicos também pro-
voca mortes. No Brasil, são 
dois óbitos a cada dois dias 
e cerca de 20% das vítimas 
são crianças e adolescentes 
de até 19 anos, aponta um 
outro documento de Larissa, 
lançado na última semana, 
pela rede de ambientalistas 
Friends of the Earth Europe, 
organização que reúne ONGs 
e pesquisadores.

O relatório, que é assina-
do em parceria com a espe-
cialista holandesa em comér-
cio Audrey Changoe, também 
usa a base de dados do Sinan, 
do Ministério da Saúde.

EUROPA É MAIOR 
F ABRICANTE
Para Larissa, um dos 

pontos centrais deste de-
bate, atualmente – e que, 
para ela, está por trás do 
aumento das intoxicações 
– é a aliança entre grandes 
empresas europeias que 
fabricam e exportam os 
agrotóxicos para o Brasil e 
o agronegócio nacional.

“Empresas europeias, 
como a Bayer/Monsanto e 
a Basf, que estão liderando 
os fabricantes europeus de 
agrotóxicos, têm promovido 
o acordo comercial UE-Mer-
cosul através de grupos de 
lobby. Esse lobby tem bus-
cado aumentar o acesso 
ao mercado para alguns de 
seus agrotóxicos mais dano-
sos ao unir forças com asso-
ciações brasileiras do agro-
negócio”, afirma o relatório 
da Friends of the Earth.

O documento da rede 
ambientalista aponta que, 
nos últimos três anos, Bayer 
e Basf juntas, tiveram 45 no-
vos agrotóxicos aprovados 
no Brasil, sendo que 19 de-
les contêm substâncias proi-
bidas na União Europeia.

O Instituto de Tecnologia 
em Fármacos da Fun-
dação Oswaldo Cruz 

(Farmanguinhos/Fiocruz) anun-
ciou nesta quinta-feira, 5, que 
assinou um acordo de coope-
ração tecnológica com a farma-
cêutica americana Merck Sharp 
& Dohme (MSD), com o objetivo 
de produzir no Brasil o molnupi-
ravir, primeiro antiviral oral para 
o tratamento da Covid-19.

O acordo foi assinado 
na terça-feira (3) e o medi-
camento recebeu na quar-
ta-feira (4), da Agência Naci-
onal de Vigilância em Saúde 
(Anvisa), a autorização de uso 
emergencial no país. O pedi-
do à Anvisa foi protocolado 
pela MSD em novembro.

Em princípio, a Fiocruz será 
responsável pela importação, 
administração, testagem, ar-
mazenagem, embalagem, 
rotulagem, liberação e for-
necimento do medicamento 
para o Sistema Único de Sa-
úde (SUS). A transferência da 
tecnologia para a produção 
100% nacional será viabili-
zada ao longo dos próximos 

dois anos, após avaliação das 
condições técnicas e deman-
da do SUS pelo molnupiravir.

O acordo prevê também a 
condução de ensaios clínicos 
para verificar a eficácia em um 
eventual uso profilático para 
a covid-19, além de estudos 
experimentais da atividade 
do medicamento contra vírus 

como o da dengue e da chi-
kungunya. A MSD vai moni-
torar e prestar assistência nas 
atividades para a transferência 
parcial de tecnologia.

Segundo a farmacêutica, o 
molnupiravir reduz “significa-
tivamente” as hospitalizações 
e até 89% da mortalidade por 
covid-19. O diretor de Farman-

guinhos, Jorge Mendonça, ex-
plicou que o acordo vem sendo 
discutido desde o começo de 
2021 e as negociações resulta-
ram em um projeto de grande 
potencial também para o trata-
mento de outras doenças.

“Faz mais de um ano que a 
gente vem conversando com 
a MSD e acompanhando toda 

a evolução dos testes e dos re-
sultados, na torcida, porque tín-
hamos uma pandemia e toda 
uma população para tratar. 
Acho que chegamos a um do-
cumento bastante robusto, não 
só no sentido de trazer mais 
uma ferramenta de combate à 
covid-19, mas também de inter-
nalização do produto e de utili-

zação dele para outras doenças 
importantes para o SUS”.

MOLNUPIRAVIR
O molnupiravir já rece-

beu aprovação condicional 
pela Agência Reguladora de 
Medicamentos e Produtos 
de Saúde do Reino Unido 
(MHRA) e pela Agência Regu-
latória Europeia (EMA), além 
de aprovação para uso emer-
gencial pelo Food and Drug 
Administration dos Estados 
Unidos (FDA), sendo usado 
atualmente em 17 países.

Segundo a autorização da 
Anvisa, o molnupiravir poderá 
ser usado no tratamento de 
pacientes de covid-19 maio-
res de 18 anos, não grávidas, 
que não precisam de oxigênio 
suplementar e apresentam 
risco de evolução para a forma 
grave da doença, com necessi-
dade de prescrição médica.

O estudo clínico global de 
fase 3, iniciado em abril do ano 
passado, teve sete centros no 
Brasil, sendo três em São Paulo, 
um em Brasília, um em Belo Ho-
rizonte, um em Curitiba e outro 
em Bento Gonçalves (RS).
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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 
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

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 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
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 es-
tar e jantar com sacada, 
banheiro social, circuser-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. 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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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, co-
ziimóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem 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 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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O Chile está em busca de 
uma virada de mesa. No dia 
29 de março, as Eliminató-
rias da América do Sul para 
a Copa do Mundo de 2022 
foram concluídas. O campe-
onato definiu os represen-
tantes do continente que 
estarão no Catar. Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Equador 
conseguiram vagas diretas, 
e o Peru partiu para a repes-
cagem. Os chilenos acaba-
ram terminando em sétimo 
lugar, mas buscam tomar a 
vaga equatoriana alegando 
escalação irregular.

A DENÚNCIA DO CHILE
A alegação do Chile tem 

relação com o lateral direito 
Byron Castillo, do Equador. 
De acordo com os chilenos, 
o jogador teria utilizado cer-
tidão de nascimento falsa, 
falsa declaração de idade e 
falsa nacionalidade. O joga-
dor participou de oito dos 
18 jogos que os equatoria-
nos disputaram nas Elimina-
tórias da América do Sul.

A Federação Chilena de 
Futebol enviou oficialmente 
a denúncia à Comissão de 
Disciplina da Fifa. A intenção 
é fazer o Equador perder os 

pontos de todos os duelos 
que Byron Castillo partici-
pou, e que esses pontos pas-
sem para as equipes que os 
equatorianos enfrentaram 
no período. Desta forma, o 
Chile subiria na tabela e to-
maria a vaga.

“Entendemos, com base 

em todas as informações e 
documentos compilados, 
que os feitos são demasiado 
graves e devem ser investi-
gados a fundo pela Fifa. Exis-
tem inúmeras provas de que 
o jogador nasceu na Colôm-
bia, na cidade de Tumaco, 
no dia 25 de julho de 1995, e 

não em 10 de novembro de 
1998, na cidade equatoriana 
de General Villamil Plavas”, 
postou a Federação Chilena 
em nota oficial.

O Chile não disputa 
uma Copa do Mundo des-
de 2014. Naquela edição, o 
time enfrentou o Brasil nas 

oitavas de final e voltou para 
casa após derrota nos pê-
naltis. Quatro anos depois, a 
Canarinho voltou a ser uma 
pedra no sapato dos chile-
nos, eliminando-os ainda 
nas Eliminatórias. Em 2022, 
o Chile novamente não con-
seguiu se classificar à Copa.

O Goiás estreou com o 
pé esquerdo no Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Feminino Sub-20. No C.M. 
Colinas de Anhanguera, em 
Santana de Parnaíba-SP, o 
Verdão perdeu por 1×0 para 
o Cresspom-DF e iniciou a 
competição no último lugar 
de sua chave. Outro time 
goiano presente no torneio, 
o Atlético-GO tentará se re-
cuperar da goleada sofrida 
na 1ª rodada. Nesta quinta 
(5), o Dragão encara o Cuia-
bá a partir das 18h30, no Ga-
briel Marques Silva.

TROPEÇO DO GOIÁS 
E BUSCA DO DRAGÃO
O Goiás integra o Grupo 

E do Brasileirão Feminino 
Sub-20, ao lado de Cress-
pom, Flamengo e Flumi-
nense. Os dois cariocas se 
enfrentaram nesta rodada, 

e empataram sem gols. Já as 
Esmeraldas fizeram um jogo 
parelho diante das adversá-
rias brasilienses, mas o gol 
solitário de Thaina forneceu 
a vitória ao Cresspom.

Com os resultados, o 
Cresspom lidera o Grupo E, 
com três pontos, enquanto 
Fla e Flu possuem uma unida-
de cada. O Goiás está na lan-
terna, com nenhuma unidade 

até o momento. O próximo 
compromisso do Verdão no 
campeonato acontecerá nes-
ta sexta-feira (6), às 10h30, 
diante do Fluminense, no Ga-
briel Marques Silva.

O Atlético-GO também 
iniciou o Brasileirão Femini-
no Sub-20 de maneira ne-
gativa. Contudo, a situação 
é mais amarga, porque a 
equipe começou perdendo 
de 7×0 para o Minas Brasília. 
A intenção agora é se recu-
perar o mais rápido possível 
perante o Cuiabá, que sofreu 
uma goleada de 12×0 contra 
o São Paulo na rodada inicial.

No Grupo A, o Tricolor 
Paulista lidera e o Minas Brasí-
lia figura em segundo. Ambos 
têm três pontos, mas o São 
Paulo leva vantagem no sal-
do. De acordo com o regula-
mento, apenas o líder de cada 
uma das seis chaves avança, 
além dos dois melhores vices.

Na fase de grupos, o Cam-
peonato Brasileiro de Fute-
bol Feminino Sub-20 terá 
seis rodadas em sistema de 
turnos, com os times mem-
bro de um mesmo grupo se 
enfrentando duas vezes.

Reprodução

Nesta semana foi dis-
putado em Punta Cana, 
na República Dominicana, 
o Pan-Americano de Ta-
ekwondo. Na competição, 
a goiana Valéria Rodrigues 
fez bonito e conquistou 
a medalha de bronze na 
categoria até 46kg. A me-
dalha da atleta ajudou o 
Brasil a finalização a com-
petição com o título geral.

Ao todo, o Brasil con-
quistou 13 medalhas no 
Pan-Americano de Ta-
ekwondo. Foram 6 ouros, 3 
pratas e quatro medalhas 
de bronze. A participação 
foi a melhor do país na his-
tória da competição.

“Coroamos esta bela 
campanha com 13 meda-
lhas e a melhor campanha 
da história do Brasil nesta 
competição. Gostaria de 
parabenizar a todos os atle-
tas e membros da comissão 
técnica que trabalharam 
arduamente”, declarou o 
chefe de equipe e diretor-
-técnico da Confederação 
Brasileira de Taekwondo 
(CBTKD), Henrique Precioso.

Valéria Rodrigues rea-
lizou duas lutas na com-
petição, contra a vene-
zuelana Virginia Dellan, 
mas acabou derrotada na 
semifinal pela paname-
nha Karoline Castillo, com 
isso finalizou a competi-
ção com o bronze.

Chile alega escalação irregular e tenta Chile alega escalação irregular e tenta 
tomar vaga do Equador na Copa 2022tomar vaga do Equador na Copa 2022

Goiás debuta com derrota no Feminino; Dragão busca recuperaçãoGoiás debuta com derrota no Feminino; Dragão busca recuperação

Goiana Va-Goiana Va-
léria Ro-léria Ro-
drigues drigues 
conquista conquista 
bronze no bronze no 
Pan-Ameri-Pan-Ameri-
cano de Ta-cano de Ta-
ekwondo e ekwondo e 
Brasil é cam-Brasil é cam-
peão geralpeão geral

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Com 22 milhões de habi-
tantes, Pequim fechou 
60 estações de metrô 

— ou 15% da rede —, 158 
rotas de ônibus e estendeu as 
restrições contra a Covid-19 
em muitos locais públicos nes-
ta quarta-feira, concentrando 
esforços para evitar o destino 
de Xangai, onde milhões es-
tão sob quarentena rigorosa 
por mais de um mês.

Segundo prestadores de 
serviços, a maior parte das 
restrições ocorre no distrito 
de Chaoyang, epicentro do 
surto de Pequim.

Sem dar um prazo, auto-
ridades de Pequim também 
disseram que o fechamento de 
escolas, restaurantes, acade-
mias e locais de entretenimen-
to — assim como de algumas 
empresas e prédios residen-
ciais — se estenderá além do 
feriado do Dia do Trabalho, que 
começou dia 30 de abril e ter-
minaria nesta quarta-feira.

Com dezenas de novos 
casos por dia, Pequim espera 
que testes em massa encon-
trem e isolem o vírus antes 
que ele se espalhe. Na cidade, 
12 dos 16 distritos realizaram 
a segunda de três rodadas de 
testes nesta semana.

Os moradores foram in-
centivados a trabalhar em 
casa, sempre que possível, a 
partir de quinta-feira, em vez 
de retornar aos escritórios.

Na noite de terça-feira, a 
cidade central de Zhengzhou, 
que tem 12,6 milhões de ha-
bitantes e abriga uma fábrica 
da fabricante de iPhones da 
Apple, a Foxconn, também 
anunciou trabalho remoto 
e outras restrições para a 

próxima semana. Apesar do 
anúncio, a Foxconn disse que 
manterá a produção.

O anúncio inclui Zhen-
gzhou entre dezenas de gran-
des centros populacionais 
submetidos a alguma forma 
de quarentena, enquanto a 
China procura eliminar um ví-
rus que se acredita ter surgido 
pela primeira vez na cidade de 
Wuhan, no final de 2019.

Mas dados mostram que 

essa batalha intransigente 
está prejudicando o cresci-
mento chinês e as empresas 
internacionais que investem 
no país, além de alimentar 
raras explosões públicas de 
descontentamento.

PROTESTO 
VIA BLOCKCHAIN
Enquanto isso, em Xangai, 

uma quarentena total per-
manece em vigor. Depois de 

mais de um mês, a maioria 
das pessoas na maior cidade 
da China continental ainda 
não pode deixar seus conjun-
tos habitacionais.

Alguns se beneficiaram de 
uma tentativa de flexibiliza-
ção das restrições desde do-
mingo, com geralmente ape-
nas um membro da família 
autorizado a passear e fazer 
compras. Os dados mais re-
centes mostraram que Xangai 

registrou 63 novos casos fora 
das áreas sob as restrições 
mais rígidas, sugerindo que 
ainda há um caminho a per-
correr antes de atingir a meta 
de não haver casos por vários 
dias para que as restrições di-
minuam significativamente.

O isolamento levou a um 
jogo de gato e rato entre 
censores e usuários de mí-
dia social que se esforçam 
para manter as evidências 
das dificuldades circulando 
na rede. Alguns se voltaram 
para a tecnologia blockchain 
para proteger vídeos, fotos e 
obras de arte sobre o tema da 
exclusão. Tais atos de desafio 
são embaraçosos para o Parti-
do Comunista no ano em que 
o presidente Xi Jinping deve 
garantir um terceiro mandato 
de liderança.

CORTE DE 
CRESCIMENTO
As autoridades dizem que 

a política de Covid Zero tem o 
objetivo de salvar vidas, apon-
tando para os milhões de mor-
tos pelo vírus fora da China, 
onde muitos países adotam 
uma estratégia de “conviver 
com o vírus” em meio à disse-
minação de infecções.
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Quem quiser compare-
cer ao evento Histórias, com 
os artistas sertanejos mais 
tradicionais do País e, de 
quebra, na capital do estilo, 
ainda tem tempo. Entretan-
to, os preços não são o maior 
atrativo da festa. É possível 
adquirir o ticket e mesas, por 
valores que podem variar de 
R$ 140 até R$ 750.

Os de R$ 140  são para as 
cadeiras, enquanto os de R$ 
750  são para o Frontstage. 
Também é possível encon-
trar na casa dos R$ 300 para 
a área do Arena Open Bar. 
Entretanto, se preferir ter 
mais conforto pode apro-

veitar as últimas unidades 
extras de mesas o valor bate 
R$ 4.4 mil. São os últimos lo-
tes de ingressos disponíveis 
para venda, conforme o site 
especializado para venda na 
tarde desta terça-feira (3). 

O show Histórias acontece 
nesse próximo sábado (7). Os 
portões se abrem a partir das 
17h no estádio Serra Doura-
da. As apresentações ficam 
por conta de cantores como 
Leonardo, Bruno e Marrone, 
Zezé Di Camargo e Luciano, 
Chitãozinho e Xororó, e Jorge 
e Mateus. São aproximada-
mente 40 mil ingressos dis-
poníveis para venda.

A busca por proprieda-
des intelectuais, os 
famosos IPs, continu-

am na Walt Disney Company 
que precisa povoar o catálo-
go com novos filmes e séries 
no Disney+. E para o final do 
ano nada de apostar com 
contos de fada e fadas ma-
drinhas atrapalhadas, e sim 
o que temos em 2021 é revi-
sitar um dos maiores clássi-
cos de Natal: Esqueceram de 
Mim com Macaulay Culkin.

E calma calma, ninguém 
aqui quer “acabar com a 
sua infância”, o novo longa 
da franquia Esqueceram de 
Mim No Lar, Doce Lar (Home 
Sweet Home Alone, 2021) 
entrega uma história sim-
pática, sem dúvidas nenhu-
ma, que diverte em certos 
momentos, eu mesmo me 
peguei rindo em diversos 
momentos, e que funciona 
como um filme próprio, ape-
nas se você desconsiderar o 
original dos anos 90.

E aí que fica o problema, 
tanto positivamente, quanto 
negativamente de Esquece-
ram de Mim No Lar, Doce Lar. 
O longa pega as mais diferen-
tes cenas do longa dos anos 
90 e replica na cara dura, aqui 
com uma roupa nova, só que 
mais colorida, mais millen-

nial, e descoladinha. Temos 
as cenas que o protagonista 
deseja ficar sozinho em casa 
no Natal? Sim Temos a mãe 
chorando e dando barraco 
no aeroporto por que precisa 
voltar para casa? Sim tam-
bém. Temos também legos 
no chão, peripécias que en-
volvem fogo e baldes de tinta 
sendo jogados, e claro, o chão 
molhado numa noite fria que 
faz os intrusos tropeçarem.

E assim, Esqueceram de 
Mim No Lar, Doce Lar tem 
tudo isso, e que às vezes 
chega a irritar, às vezes é le-

gal de se acompanhar, onde 
é como se o longa prestas-
se uma homenagem muito 
muito interessante para o 
filme original, onde veja só, 
as suas produções se passam 
no mesmo universos. Isso já 
foi mostrado no trailer, mas 
o longa, explica muito bem 
a situação, sem spoilers aqui, 
e que dá um charme maior.

O que realmente funcio-
na na nova versão? A presen-
ça do ator mirim Archie Yates 
(visto em Jojo Rabbit) que 
realmente acerta no tom e 
entrega um personagem 

na altura de Kevin McCallis-
ter, bem mais que o Alex D. 
Linz conseguiu fazer em Es-
queceram de Mim 3, a outra 
tentativa da finada 20th Cen-
tury Fox de fazer um reboot 
da franquia lá em 1997. Yates 
estrela o longa como Max 
Mercer, um jovem bem mais 
inteligente do que sua idade 
aparenta que não chega a 
ser bem o foco do filme que 
parece mudar algumas coi-
sas do original e colocar um 
pouco do selo Disney nessa 
produção da agora chamada 
20th Century Studios. 

“Esqueceram de Mim No Lar Doce Lar”, “Esqueceram de Mim No Lar Doce Lar”, 
nova versão de Macaulay Culkinnova versão de Macaulay Culkin

Histórias: ainda há Histórias: ainda há 
ingressos para show ingressos para show 
sertanejo épico, em Goiâniasertanejo épico, em Goiânia
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