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Casos confirmados ou suspeitos da varíola dos macacos, doença endêmica de alguns países da África, já foram identificados em mais de 20 
países, incluindo o Brasil. Embora a maioria dos casos seja leve e a OMS afirme que o surto inédito não deve levar a uma nova pandemia, a 

disseminação da doença preocupa autoridades de saúde. Abaixo, o texto esclarece os principais pontos sobre a infecção viral.  p11
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A procura por itens de 
festa junina está mo-
vimentando lojas es-

pecializadas de Goiânia. Com 
a retomada do evento pre-
sencial, alguns artigos típicos 
precisam ser reservados para 
garantir a quadrilha, princi-
palmente vestuário. O setor 
chega a movimentar R$100 
milhões em Goiás.

Os vestidos simples, ape-
nas de chita, já não fazem 
mais parte da preferência das 
mulheres que dançam nos 
arraiás. Os modelos agora in-
cluem cropped e saia, peças 
que podem criar novas com-
posições de estampas, cores e 
adereços. A demanda costuma 
ser tão grande que algumas lo-
jas chegam a criar coleções es-
peciais para atender o público.

“Com exceção do perío-
do mais crítico da pandemia, 
sempre criamos novos mo-
delos de roupas para a festa. 
Neste ano, as pessoas têm 
nos procurado com mais an-
tecedência para fazer reser-
vas. Investimos nos conjuntos 
esse ano para acompanhar 

as preferências do público. 
Estamos alugando muito 
para o público adulto, que 
está retornando agora para 
os grandes eventos”, afirma a 
gerente da Toque de Mágica 
Fantasias, Maria Clara Coêlho.

A empresa aluga roupas 
de festa junina para crianças 
de 1 ano de idade e também 
para adultos até para o ta-
manho plus size. Os preços 

variam de R$ 70 a R$150, 
conforme  os detalhes e 
aviamentos utilizados nas 
peças. Segundo a gerente, 
a loja tem 400 reservas de 
trajes juninos, desde o lan-
çamento da coleção. O nú-
mero é o dobro do registra-
do no ano passado, quando 
ocorreram poucos eventos 
juninos e voltados para as 
crianças nas escolas. A ex-

pectativa é que os pedidos 
cheguem a  700 até o fim do 
próximo mês.

Para a decoração, ban-
deirolas, balões juninos, apli-
ques de E.V.A em formato de 
espiga de milho, de menino 
caipira e de espantalho são os 
mais requisitados. Na Rede de 
Festa do setor Pedro Ludovi-
co, a preparação com renova-
ção de estoque e montagem 

do mostruário começou logo 
após o dia das mães, no se-
gundo domingo de maio.

“A procura agora já é bem 
maior comparando com o 
ano passado de decoração a 
alimentos como pipoca doce 
, paçoca , pé-de-moleque etc. 
Os dois saem bastante, mas 
decoração tem vendas um 
pouco maiores, e o preço não 
está muito diferente do cobra-
do no ano passado. A Paçoqui-
ta 750 gramas, por exemplo, 
tem de  R$14,95 a R$ 22,95”.

Em Goiás, o chamado 
movimento junino chega a 
movimentar R$ 100 milhões. 
A festa chega a envolver 1,4 
mil dançarinos. Segundo o 
presidente da Federação das 
Quadrilhas Juninas de Goiás 
(Fequajugo), Alex Gontijo, 
são 14 grupos filiados e ou-
tros 12 independentes em 
atuação regional. Na cadeia 
produtiva da economia en-
volvida fazem parte setores 
ligados à estrutura, trans-
porte, comida, confecção 
das peças, tecido, produção, 
cenário, cabelo, maquia-
gem, coreógrafo, decoração, 
palco e som, por exemplo.

Goiânia está abrindo es-
paço para um novo ramo: 
a comédia de stand-up. Na 
capital, dois grandes esta-
belecimentos estão fun-
cionando regularmente. 
No Setor Sul, há o Goiânia 
Comedy Club. No Setor 
Nova Suíça, está localiza-
do o Guardians Comedy 
Club. Com a cena do riso 
angariando profissionais e 
espectadores, o Diário do 
Estado foi atrás de informa-
ções sobre alguns respon-
sáveis pelos espetáculos.

RISO COMO REFÚGIO
Luiz Antônio se apresen-

ta como Luiz Titoin, sobretu-
do no Goiânia Comedy Club. 

Aos 30 anos, a sua decisão 
de se dedicar à comédia não 
veio de forma abrupta.

“Eu sempre gostei de 
assistir stand-up, já acom-
panhava alguns humo-

ristas americanos. Com o 
Comedy Central, comecei a 
acompanhar os humoristas 
brasileiros, mas até então 
não tinha pensando em me 
apresentar. Gostava apenas 

como telespectador”, conta 
o humorista ao DE.

No início de sua vida pro-
fissional, Luiz trabalhava 
em uma empresa e fazia 
cursinho para passar em 
Medicina. Depois de três 
anos sem conseguir o ob-
jetivo, ele começou a ficar 
depressivo e encontrou o 
seu refúgio na comédia. Foi 
aí que veio a decisão: se ele 
não passasse novamente 
no vestibular, passaria a se 
dedicar às piadas.

Foi exatamente o que 
aconteceu. De acordo com 
Luiz Titoin, viver unicamen-
te de comédia em Goiânia 
ainda não é fácil, até por-
que o gênero é considerado 
muito novo na cidade. Cin-
co anos depois de começar 

suas incursões, Luiz revela 
que as coisas estão come-
çando a ganhar proporções 
nacionais. A intenção final é 
que humoristas goianos não 
precisem ir para São Paulo a 
fim de fazer sucesso.

ESTRUTURA 
DA APRESENTAÇÃO
A estrutura de uma apre-

sentação de stand-up varia. 
No caso de Luiz Antônio, 
ele possui um solo com co-
meço, meio e fim, contando 
com roteiro. Em apresenta-
ção de convidado, fica de 
20 a 30 minutos e não tem 
uma ordem de textos, vai 
conduzindo de acordo com 
a plateia. Quanto à elabora-
ção de piadas, a experiência 
pessoal é essencial.

Reprodução

Para celebrar a Semana 
Nacional do Meio Ambien-
te, a Prefeitura de Goiânia 
realiza programação espe-
cial com atividades cultu-
rais, distribuição de mudas 
nativas do Cerrado e blitz 
educativa. As ações têm iní-
cio na próxima terça-feira, 
31, com apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Goi-
ânia, no Paço Municipal, e 
segue até o dia 5 de junho.

Além da orquestra, alu-
nos de escolas municipais 
também se apresentam 
durante a solenidade. No 
local, será montada expo-
sição que recria ambientes 
do Cerrado, com espécies 
da flora e animais taxider-
mizados. Haverá também 
a troca de materiais reciclá-
veis por mudas de árvores 
nativas e ervas medicinais. 

“Começar a Semana 
Mundial do Meio Ambiente 
plantando árvores frutí-
feras, juntamente com as 
crianças do nosso muni-
cípio, será um momento 
histórico para nossa cida-
de. Essas crianças terão 
orgulho em participar 
desse plantio”, ressalta o 
prefeito Rogério Cruz.

Na quarta-feira (1º), 
a equipe de fiscalização 
da Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma) 
promove blitz ambiental, 
com distribuição de mu-
das de ervas medicinais, 
panfletos educativos so-
bre a coletiva seletiva e 
destinação correta de re-
síduos, além de sacolinhas 
de lixo para automóveis. 
Das 9h às 11h, a blitz ocor-
re na Avenida César Lates, 
no Setor Novo Horizonte, 
e das 14h às 16h na Ave-
nida Vera Cruz, no Jardim 
Guanabara. A feira será 
animada pelo grupo Anjos 
do Bem, da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM).
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Apesar de mais da me-
tade (54,3%) de toda 
a energia elétrica bra-

sileira ainda vir das hidrelétri-
cas, a geração que aproveita 
as radiações solares vem au-
mentando e é responsável 
por 7,6% da geração nacio-
nal. Goiás é o sétimo estado 
que mais aposta nesta fonte 
e Goiânia é a oitava cidade 
no ranking de municípios. 
Os dados são da Associação 
Brasileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica (Absolar), com nú-
meros da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

Existem dois tipos: a mi-
crogeração, em que as placas 
produzem até 75 Kilowatts 
por hora (KWh) e a minigera-
ção, que pode chegar a cinco 
megawatts-hora (MW). “A 
mais vendida e mais comum 
é a microgeração. Ela engloba, 
basicamente, todos os tipos 
de residência e comércios”, 
explica Adelmo Werner, sócio-
-fundador de uma empresa de 
soluções em energia renová-
veis, que vende e instala não 

só as placas fotovoltaicas, mas 
também serviços de manu-
tenção delas, em Goiânia.

Segundo o professor da Fa-
culdade de Engenharia Elétri-
ca Mecânica e da Computação 
da Universidade Federal de 
Goiás (EMC/UFG), Enes Gon-
çalves Marra, apesar da van-
tagem ambiental de se pro-
duzir uma energia limpa, para 
a maioria dos interessados o 
grande atrativo é a economia.

“Os consumos das famí-
lias variam muito de acordo 
com classe social, mas vamos 
pegar o exemplo de uma 
casa com quatro pessoas 
que consome 300 KWh por 
mês, o que geraria uma con-
ta em torno de R$ 400 ou R$ 
500. Seria o caso de instalar 
um sistema fotovoltaico que 
custa entre R$ 30 e R$ 40 mil, 
dependendo da tecnologia. 
Normalmente, ele se pagaria 

em cinco anos, mas dura de 
25 a 30 anos, segundo a ga-
rantia. Hoje, a fatura da ener-
gia elétrica sobe em torno de 
2% ou 3% acima da inflação 
anualmente, fora as bandei-
ras que chegam a 20% de au-
mento”, comenta o professor.

AUMENTO DA PROCURA
Além de residências e 

comércios, como supermer-
cados, indústrias e até fazen-

das buscam a tecnologia. Em 
todos os casos, os clientes 
chegam a buscar financia-
mento para instalar o sistema 
fotovoltaico. E o mercado dá 
sinais de aquecimento.

“Estamos vendo um cres-
cimento no Brasil, principal-
mente de 2017 até 2020. A 
cada ano, dobrou a potência 
instalada no país. Em 2021, 
isso não aconteceu por conta 
da pandemia, mas nesse ano 
a gente tem perspectiva de 
bastante crescimento porque 
já atingimos o mesmo nível 
de toda a quantidade de sis-
temas que foi instalada em 
2021”, explica Peter Yu, diretor 
regional, em Goiânia, de uma 
das maiores importadoras e 
revendedoras de módulos e 
inversores, equipamentos res-
ponsáveis por captar a radia-
ção e transformar em energia 
elétrica, do Brasil. “Podemos 
dizer que, neste ano, a deman-
da local dobrou em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do”, concorda Adelmo.

O aumento na demanda, 
observado pelo mercado, 
também pode ser explicado 

por uma mudança na legisla-
ção: o marco legal da geração 
e distribuição de energia, san-
cionado em janeiro deste ano 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Agora, produzir a própria 
energia é algo regulamenta-
do. “Com a aprovação da Lei 
14.300, no Congresso Nacio-
nal, [a energia solar] agora é 
lei. A partir de agora, tem um 
mercado cada vez mais cres-
cente e virtuoso. A gente tem 
segurança jurídica e econô-
mica para fazer investimento”, 
comenta o professor da UFG.

Por outro lado, a lei tam-
bém insere taxa na produção 
de energia solar. Ao instalar 
a tecnologia em casa ou no 
comércio, o brasileiro pagava 
pelos equipamentos e pela ma-
nutenção – como limpeza ou 
reparos. Além disso, são pagas 
a taxa mínima da distribuidora 
local de energia, que em Goiás 
é majoritariamente a Enel, além 
de uma tarifa pela disponibi-
lidade da rede. A taxa de ilu-
minação pública, que vai para 
a Prefeitura, também é paga. 
Com a nova lei, esta forma de 
cobrança tem alteração.

Divulgação
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O Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, em Goiânia, ga-
nhará uma novidade no mês 
de agosto. A rede CineX fará 
uma inauguração de duas 
salas VIPs de cinema no lo-
cal, com cerca de 180 lugares 
cada. A ideia é que as insta-
lações exibam grandes mos-
tras de festivais mundiais e 
ainda as clássicas produções 
de pequenas e grandes pro-
dutoras cinematográficas.

CINEMA NO 
OSCAR NIEMEYER
Depois de investir na Ga-

leria CineX do antigo Bana-
na Shopping, também em 
Goiânia, a rede de cinemas 
voltou os seus olhos para o 
Centro Cultural Oscar Nie-
meyer, na avenida Deputado 
Jamel Cecílio. Durante o mês 
de agosto, haverá um perío-
do no qual duas salas de ci-
nema funcionarão todos os 
dias no local, das 14h às 22h.

No entanto, ainda não há 

definição acerca das datas 
exatas de início e término. Isso 
porque o cronograma do pro-
jeto depende da fabricação das 
poltronas que serão utilizadas. 
De qualquer forma, maiores 
informações devem surgir ao 
longo das próximas semanas, 
determinando tais detalhes de 
datas, horários e estrutura.

Além das salas de cine-
ma, o local também terá 
bombonière, galeria de arte, 
cafeteria e bistrô em suas de-
pendências. As localizações 
serão no subsolo do prédio 

da biblioteca, no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer. De 
acordo com o goiano Adria-
no Oliveira, CEO da CineX, a 
novidade visa valorizar o es-
paço cultural na capital.

“O cinema dispõe de ser-
viço VIP, arte, gastronomia e 
muito conforto. Já estamos 
em fase de execução do pro-
jeto arquitetônico e aguar-
dando o término da fabrica-
ção das poltronas especiais 
para as instalações”, conta o 
empresário à assessoria da 
Neo Investimentos.

O preço das passagens de 
ônibus da Viação Araguarina 
continuam com reajuste ile-
gal mesmo após notificação 
de fiscais da Agência Goiana 
de Regulação (AGR). A repor-
tagem do Diário do Estado 
tentou comprar os bilhetes 
no trajeto entre Goiânia e 
Anápolis e entre a capital e 
Inhumas na tarde desta se-
gunda (30) e encontrou os 
valores 26,8% e 27,8%, res-
pectivamente, mais caros. 

O valor consta no site da 
Araguarina, no terminal de 
passageiros próximo à Praça 
da Bíblia e é o mesmo infor-
mado por meio de mensa-
gem automática enviada pelo 
whatsapp: R$ 13,20 para Aná-
polis e R$ 11,25 para Inhumas. 
No último sábado (28), uma 
ação da Rodoviária de Goiânia 
constatou o aumento arbitrá-
rio e foram lavrados dois autos 
de infração contra a empresa, 

sendo um para cada linha. 
O aumento das empre-

sas de transporte intermu-
nicipal pode ser alterado 
somente no mês de julho 
de cada ano. Devido ao au-
mento fora do permitido 
por contrato de autorização 
com o Poder Público, a AGR 
encaminhará representação 
ao CADE por suspeita de in-
fração à ordem econômica 
contra as empresas opera-
doras do sistema regular de 
transporte intermunicipal 

de passageiros e o Sindicato 
representativo da categoria.

A reportagem entrou em 
contato com a Viação Aragua-
rina questionando se e quan-
do os bilhetes voltariam aos 
valores originais e solicitando 
um posicionamento sobre a 
suspeita de infração à ordem 
econômica, mas foi orien-
tada a contatar o Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Rodoviário Intermunicipal e 
Interestadual de Passageiros 
de Goiás (Setrinpe-Goiás). 
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O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) 
assina na manhã des-

ta segunda-feira (30) reajuste 
de 20% no valor pago pelas 
horas extras (AC-4) a trabalha-
dores da Segurança Pública de 
Goiás. O valor será pago a po-
liciais militares e civis, além de 
bombeiros, superintendência 
de Polícia Técnico-Científica e 
agentes penitenciários.

Segundo cálculos do pró-
prio governo estadual, os 
novos valores serão pagos a 
mais de 20 mil servidores. O 
reajuste passa a vigorar a par-
tir de 1º de junho.

IMPACTO FINANCEIRO
O impacto financeiro do 

reajuste ficará em torno de R$ 
116 milhões. O governador diz 
que o reajuste se trata de um 
reconhecimento do governo 
para as forças de segurança 
do Estado. Ele salientou que 
houve reajuste desde que a 
situação fiscal de Goiás per-
mitiu, com o aporte financeiro 
já estabelecido.“As forças de 
segurança que tem essa ca-
racterística, ou seja, hora extra 
específica para a categoria”, 
respondeu Caiado ao ser per-

guntado sobre se há previsão 
de reajuste semelhante para 
outros servidores do Estado 
de Goiás.

Durante o evento, o secre-
tário de Segurança Pública do 
Estado de Goiás, coronel Re-
nato Brum, citou a valorização 
profissional, investimentos 
em equipamentos e premissa 
de trabalho com autonomia 
estabelecidos pela atual ges-
tão nos últimos 41 meses. “A 

segurança pública hoje é uma 
realidade porque nosso gover-
nador nos dá total autonomia 
para trabalhar. É uma das ver-
tentes de governo. É uma das 
marcas que estamos deixando, 
é um legado”, avaliou.

IMPACTO
O impacto financeiro do 

reajuste será de R$ 47,2 mi-
lhões ao ano. O aumento será 
aplicado em todas as escalas 

utilizadas hoje para o cálculo 
da remuneração por plan-
tões extras. Para a hora-extra 
realizada de segunda-feira a 
quinta-feira no período diur-
no, o valor passa dos atuais 
R$ 22,06 para R$ 26,47. Já na 
escala noturna, nos mesmos 
dias, o valor de cada hora ex-
tra muda de R$ 24,83 para R$ 
29,80. Aos finais de semana, 
a remuneração extra chega a 
R$ 41,38 por hora.

O deputado estadual Hum-
berto Teófilo (Patriota) é autor 
da lei que concede o Título de 
Cidadão Goiano ao empresário 
Luciano Hang, que é do Estado 
de Santa Catarina e dono da 
loja de departamentos Havan. 
A matéria foi apresentada na 
Assembleia Legislativa de Goi-
ás (Alego) em maio de 2019, 

aprovada pelos parlamentares 
na sessão do dia 19 de abril de 
2022 e  publicada, já como lei, 
no dia 26 de maio. Agora para 
entrega do certificado basta 
apenas marcar a data.

A homenagem geralmen-
te é entregue às personali-
dades que de alguma forma 
contribuíram ou ainda contri-
buem para o Estado de Goiás 
e para a população goiana.

Assim o deputado consi-
derou que o empresário “vem 
colaborando para a geração 
de empregos diretos e indire-
tos em Goiás, enfervecendo a 
economia estadual”. Na justifi-
cativa da matéria,  Teófilo citou 
que Hang tinha, à época, 132 
lojas espalhadas no Brasil com 
faturamento bilionário anual.

Em Goiás, também à épo-
ca, existem unidades da Ha-

van nas cidades de Anápolis, 
Rio Verde e Valparaíso e, se-
gundo o deputado, em cada 
uma delas estão empregados 
em média, 200 funcionários.

Ainda no documento o 
deputado falou sobre a as-
censão profissional de Lu-
ciano Hang que nasceu na 
cidade de Brusque começou 
a trabalhar como vendedor 
de bolachas.

Reprodução
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policiais e técnicos da segurançapoliciais e técnicos da segurança

O presidente do Progressi-
tas em Goiás, ex-ministro 
Alexandre Baldy, está oti-
mista com a chapa formada 
pelo partido para disputa 
das 41 vagas da Assembleia 
Legislativa (Alego).
Baldy é pré-candidato ao 
Senado, seja em uma com-
posição partidária, ou com 
projeto independente. Atu-
almente o PP não tem ne-
nhum mandatário na Alego, 
mas a expectativa do Pro-
gressitas é eleger cinco de-
putados no pleito de 2022.
O partido já tem 20 nomes 
na chapa proporcional, 
considerados fortes por 
Alexandre Baldy. O presi-
dente costuma destacar a 
participação de mulheres 
no grupo. A lista pode au-

mentar até o período das 
convenções partidárias 
que começam em 20 de ju-
lho e se encerram em 5 de 
agosto. Cada partido pode 
lançar até 42 postulantes 
para as vagas da Alego.
Duas das principais apos-
tas do partido são as 
anapolinas Vivian Naves, 
primeira-dama do muni-
cípio que tem como ban-
deira principal o trabalho 
de assistência social, e a 
vereadora Thais Souza, já 
conhecida pela sua luta 
em defesa dos animais.
Em 2018 o partido elegeu 
apenas um parlamentar, 
coronel Adailton, que 
aproveitou o período da 
janela partidária e migrou 
para o PRTB.

Está confirmada na agen-
da oficial de Bolsonaro 
(PL)  a sua vinda para par-
ticipar das comemorações 
do aniversário de Jataí, na 
próxima terça-feira (31).
A chegada do presidente 
está prevista para 9h na 
Praça Tenente Diomar Me-
nezes, na Avenida Goiás, 
onde acontece um desfile 
cívico-militar em come-
moração ao aniversário
Está prevista ainda a visita 
de Bolsonaro na ponte so-
bre o Rio Claro, obra que 
foi viabilizada pelo Gover-
no Federal.
“Será um prazer e uma 
honra estar em Jataí. Um 
abraço a todos os goia-
nos”, frisou o presidente m 

vídeo divulgado nas redes 
sociais do deputado fede-
ral Vitor Hugo (PL).
Vitor Hugo, aliás, estará na 
comitiva presidencial, se-
gundo ele, comemorando 
também o seu aniversário 
que é no dia 31 de maio.
Essa é a segunda visita do 
presidente em Goiás em 
menos de uma semana. Na 
última sexta-feira (27), o 
presidente esteve em Goi-
ânia participando de uma 
motociata e de um evento 
evangélico na capital.
Pelas ruas de Goiânia o 
presidente passeou de 
moto dando garupa a Vitor 
Hugo que acenava para o 
público por onde passava 
sem usar capacete.

É oficial: Luciano Hang vai receber Título de Cidadão GoianoÉ oficial: Luciano Hang vai receber Título de Cidadão Goiano

FERNANDA
MORAIS

BOLSONARO CONFIRMA VISITA BOLSONARO CONFIRMA VISITA 
EM JATAÍ NESSA TERÇA-FEIRAEM JATAÍ NESSA TERÇA-FEIRA

PP PRETENDE ELEGER CINCO DE-PP PRETENDE ELEGER CINCO DE-
PUTADOS ESTADUAIS EM GOIÁSPUTADOS ESTADUAIS EM GOIÁS

BRASIL, 31 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

FERNANDA MORAIS



Uma parcela de 55% 
da população avalia 
que é preciso se pre-

ocupar com a possibilidade 
de Jair Bolsonaro (PL) tentar 
invalidar as eleições, o que re-
força a percepção geral colhi-
da na mais recente pesquisa 
Datafolha de que o presiden-
te deverá agir para desestabi-
lizar o pleito de outubro.

Segundo o levantamento, 
feito na quarta (25) e quinta-
-feira (26), há ainda uma fatia 
de 40% que diz não ser ne-
cessário temer a hipótese de 
invalidação antes ou depois 
da votação. Um grupo de 5% 
não sabe responder à questão.

O instituto ouviu 2.556 
eleitores acima dos 16 anos 
em 181 cidades de todo o 
país. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais, para 
mais ou menos. O levanta-
mento, contratado pela Folha, 
está registrado no TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) sob o 
número BR-05166/2022.

Outras questões feitas aos 

entrevistados demonstram um 
avanço de Bolsonaro na estra-
tégia de fazer ilações sobre a 
segurança das urnas eletrôni-
cas, espalhar rumores infunda-

dos de fraude e obrigar institui-
ções a reagirem à sua escalada 
de tom golpista e contrária à 
ordem democrática.

A naturalização dos temas 

no debate público pode ser 
lida em resultados como os de 
que 56% dizem que é preciso 
levar a sério as ameaças do 
mandatário, 55% veem algu-

ma chance de ocorrer fraude 
nas eleições e no recuo de 82% 
em março para 73% agora que 
afirmam confiar na urna digital.

Nos últimos meses, o 
presidente dá indícios de 
que pode contestar o resul-
tado caso seja derrotado. 
Ele hoje está em segundo 
lugar nas intenções de voto, 
com 27%, atrás do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), que lidera a corri-
da ao Planalto com 48%.

Além do discurso que põe 
em xeque a integridade do sis-
tema, o que vai na contramão 
de especialistas em segurança e 
do próprio TSE, Bolsonaro agiu 
para incluir as Forças Armadas 
no acompanhamento do pro-
cesso e disse que seu partido 
colocará uma empresa para fa-
zer uma auditoria privada.

Se na média geral 55% 
julgam ser necessário se pre-
ocupar com a tentativa de 
invalidação da eleição pelo 
mandatário antes ou depois 
da votação, o percentual é 
ainda superior quando obser-
vados grupos específicos.

Dentro da parcela que 
considera que a ofensiva de 
Bolsonaro contra a votação 
eletrônica atrapalhará muito 
as eleições, correspondente 
a 39% dos entrevistados, o 
temor de anulação é visto 
como justificável por 78% 
das pessoas. Entre os que 
reprovam o governo Bolso-
naro, o percentual atinge o 
patamar de 73%. A gestão 
federal é vista como ruim ou 
péssima por 48% do total de 
participantes da pesquisa.

O índice de preocupação 
também é mais encorpado 
entre aqueles que declaram 
voto em Lula (70%). Já na fatia 
que pretende votar em Bolso-
naro, cai para 26%.

Os percentuais são dife-
rentes também no recorte 
por gênero. A possibilidade 
de que o presidente despre-
ze a eleição deve ser vista 
como algo preocupante na 
opinião de 52% dos homens, 
ao passo que 57% das mu-
lheres pensam assim. A res-
posta oposta foi citada por 
45% e 36%, respectivamente.

Divulgação

55% dizem ver chance de Bolsonaro 55% dizem ver chance de Bolsonaro 
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Uma vereadora de Cruz 
Alta, no Rio Grande do Sul, 
procurou uma delegacia 
após receber um vídeo de 
um homem ejaculando sobre 
uma foto dela. As imagens 
chegaram de um número 
desconhecido pelo whatsA-
pp de Luirce Cruz, que milita 
pelas mulheres e dos animais. 
O acusado ainda não foi iden-
tificado e as investigações es-
tão em andamento.

A política fez uma live dias 
antes de a mensagem porno-
gráfica ser enviada. Ela pediu 
ao vivo de uma unidade de 
saúde que as pessoas infor-
massem pelo aplicativo de 
mensagens se enfrentavam 
dificuldades em serem aten-
didas no local. Um dos que se 
manifestaram foi o abusador.

“Minha foto foi postada 
em um boomerang há seis 
meses, a pessoa printou, im-
primiu e usou para se mas-
turbar. A legenda é ‘eu tam-
bém tenho uma reclamação’. 
Não quero acreditar que tem 

relação com a live que eu fiz, 
mas foi muito estranho”, afir-
mou por meio de seu perfil 
pessoal no Instagram.

Pela internet, Luirce pos-
tou stories condenando a 
situação e questionou as 
seguidoras se também já 
passaram por algum tipo de 
abuso ou violência de gê-
nero. Ela recebeu uma ava-
lanche de relatos e apoio.  
A vereadora se posicionou 

reafirmando que é mulher, 
mãe, política e que luta pe-
las causas da comunidade. 
“Não vou me calar”, frisou.

Uma vereadora do mu-
nicípio sul rio-grandense de 
Tunas, Luana Neiland, tam-
bém foi agredida sexualmen-
te pelo whatsApp quando 
prestou apoio à colega parla-
mentar. Um homem respon-
deu a um story da mulher a 
ameaçando passar pelo mes-

Durante participação em 
um encontro com represen-
tantes de movimentos sociais 
em São Paulo (SP), Lula (PT), fez 
uma avaliação do resultado da 
pesquisa Datafolha divulgada 
na última sexta-feira (27). Aos 
presentes o petista disse que 
Bolsonaro “não dormiu após a 
divulgação do levantamento.

 “Vocês viram a pesquisa 
ontem. Vocês viram. Aquilo 
eu imagino, Ô Alckmin, eu 
imagino que o Bolsonaro não 
dormiu ontem à noite. Eu 
imagino que ele falou: que 
desgraça esse Lula tem?” O 
candidato a vice-presidente 
na chapa de Lula, Geraldo Al-
ckmin também acompanhou 
o evento em São Paulo.

Na mesma ocasião Lula 
pediu que a militância faça 
campanha nas redes sociais, 
nos bairros e pelas ruas. Oti-
mista o petista argumentou 
que “a gente não vai poder 
parar, porque se a gente pa-
rar, a gente pode ter dificul-
dade de ganhar.”

PESQUISA
Ao se referir a pesquisa Da-

tafolha, o petista relembrou 
que o último levantamento 
do instituto trouxe o resulta-
do que seria possível a vitória 
da chapa Lula/Alckmin ainda 
no primeiro turno.

Lula somou 54% dos votos 
válidos ficando a frente de Bol-

sonaro que teve 30%. No se-
gundo turno, o levantamento 
aponta que Lula vence o atual 
presidente por 58% a 33%.

Foram ouvidas 2.556 
pessoas entre os dias 25 e 
26 de maio em 181 cidades 
brasileiras. A margem de 
erro é de dois pontos para 
mais ou para menos.

Lula acredita que Bolsonaro Lula acredita que Bolsonaro 
“nem dormiu”, com resultado DataFolha“nem dormiu”, com resultado DataFolha

Vereadora procura delegacia após vídeo Vereadora procura delegacia após vídeo 
de homem ejaculando sobre foto delade homem ejaculando sobre foto dela
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Sobe para 87 o número 
de mortos em decorrência 
das chuvas na Grande Reci-
fe, Pernambuco. Bombeiros, 
Exército e moradores reali-
zam uma força-tarefa pelo 
terceiro dia, em busca de 
desaparecidos. No início da 

manhã desta segunda-feira 
(30), um corpo foi encontra-
do. Mas ainda não há infor-
mações sobre a vítima.

As fortes chuvas no esta-
do, com ênfase em Recife e 
região, começaram na últi-
ma quarta-feira (23). No sá-
bado (28), casas desabaram, 
rios transbordaram, além 

disso ocorreu um grande 
deslizamento de terra na 
região de mata.

Nesta segunda-feira (30), 
o principal ponto de buscas 
é o Jardim Monte Verde. Lá, 
mais de 20 pessoas morre-
ram soterradas e tiveram os 
corpos resgatados da lama. 
Mas, segundo os bombei-

ros, ainda há vítimas desa-
parecidas. Nesta manhã, 
um corpo foi encontrado na 
região, no entanto, não há 
informações sobre a identi-
dade da vítima.

O Instituto de Medici-
na Legal (IML) está no local 
para levar os corpos. No do-
mingo (29), a sede do órgão 

ficou cheia de parentes de 
vítimas tentando liberar os 
corpos dos familiares para 
poder enterrar as vítimas.

De acordo com a Defesa 
Civil de Jaboatão, apesar 
das chuvas não estarem 
intensas, como nos dias an-
teriores, ainda há risco de 
desastres na região.

“[O risco] é bastante alto. 
Essa área aqui, realmente, 
toda ela está totalmente afe-
tada, a encosta está muito 
encharcada, as chuvas não 
pararam e há possibilidade 
de novos deslizamentos. Por 
isso, nós interditamos todas 
as casas de cima [da barreira]”, 
explicou ao G1 Pernambuco.

A oscilação de tempe-
raturas neste mês de 
maio associada ao 

tempo seco pode causar im-
pactos negativos na saúde 
dos goianienses. Apesar de 
ainda estarmos no outono, 
o frio da semana passada 
fez com que muitas pessoas 
vivessem uma sensação de 
inverno. No entanto, nes-
ta última terça-feira (24), o 
calor voltou a fazer parte 
do dia a dia no estado. No 
entanto, a umidade relativa 
do ar permanece entre 18% 
e 85%. De acordo com a mé-
dica Imunologista e alergista, 
Dra. Patrícia Marques, a con-
stante mudança do tempo 
deixa as pessoas mais susce-
tíveis a gripes, agravamento 
dos quadros de asmas, rinites 
e sinusites.

“As doenças respiratórias 
e as infecções virais ficam 
mais agravadas e pode levar 
a pessoa a ter dificuldade re-
spiratória, tosse, rouquidão 
e isso agrava muito a saúde, 
deixa a pessoa debilitada”, ex-
plicou a médica.

A umidade do ar baixa 
também é um fator de risco 
para a população. Segundo 
pesquisadores, o ideal para 
o bem estar humano é uma 

umidade relativa do ar entre 
60% e 80%, cenário bem dis-
tante da realidade em Goiás, 
onde os índices apontam 
18% a 85%, segundo o Cen-

tro de de Informações Me-
teorológicas e Hidrológicas 
de Goiás (Cimehgo). Além 
disso, o sistema imunológico 
precisa ”trabalhar” um pou-

co mais para manter o corpo 
saudável.

 “Nós estamos com 20% 
(umidade do ar), então assim, 
é uma situação de calamidade. 

O organismo realmente não 
suporta essa umidade muito 
baixa”, ressalta a especialista.

PREVENÇÃO
Esse agravo na saúde pode 

ser, no entanto, prevenido 
com cuidados simples como: 
uso de umidificador de ar, to-
alhas molhadas, uso de soro 
nasal e nebulização com soro.

“A gente pede pra usarem 
os umidificadores, para tentar 
melhorar a taxa de umidade 
relativa do ar pelo menos den-
tro de casa…. Esse umidificar 
tem que ficar sempre em uma 
parte mais elevada do quarto, 
porque essas partículas de 
água, por serem mais pesa-
das, a tendência delas é des-
cer. Se não tem umidificar, 
vamos colocar a própria toal-
ha de banho. Molha ela antes 
de dormir, coloca no quarto 
e no outro dia a pessoa vai 
ver que ela estará seca”, ex-
plicou Patrícia.

Além disso, Patrícia ressalta 
a importância da hidratação, 
seja ela nasal, pulmonar e via 
oral. A ingestão adequada de 
água é fundamental para evi-
tar a desidratação.

Divulgação

Mudanças climáticas e baixa Mudanças climáticas e baixa 
umidade do ar são sinais de alerta para a saúdeumidade do ar são sinais de alerta para a saúde
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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 
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
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos
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COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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 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 vaCJ. 
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, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima praça do avião no 
setor 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 
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. 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. 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 
-------------------------------
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

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 
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
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
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Fechando a 8ª rodada 
do Campeonato Bra-
sileiro, o Internacional 

recebeu o Atlético-GO no 
Beira-Rio e voltou a empa-
tar pela competição. Wan-
derson abriu o placar para o 
Colorado ainda no 1° tempo, 
mas Diego Churín, jogador 
emprestado pelo Grêmio, 
deixou tudo igual para o 
Dragão na etapa final, com a 
partida terminando em 1 a 1.

O clube gaúcho nao per-
dia há 7 jogos na competi-
ção, mas somou o seu quinto 
empate seguido. A última 
vitória aconteceu ainda na 3ª 
rodada, contra o Fluminense.

Já os goianos, vence-
ram o Coritiba na rodada 
passada, conquistando 
sua primeira vitória no 
Brasileirão, e somaram o 
segundo jogo seguido sem 
derrota na competição.

O Colorado não demo-
rou para abrir o placar. 
Logo aos 12 minutos, Alan 
Patrick lançou Wanderson, 
o atacante dominou, ga-
nhou de Hayner na marca-
ção e bateu cruzado, sem 
chances para o goleiro Ro-
naldo, do Atlético-GO.

O Dragão, por sua vez, não 
levou tanto perigo à meta do 

Inter. Na primeira etapa, a 
melhor chance foi com Chu-
rín, aos 14 minutos, após fi-
nalização que quase marcou 
o empate no Beira-Rio.

Na etapa final, o jogo 
ficou mais equilibrado, e 
o Atlético por muito pou-
co de fato não empatou. 

Aos 21 minutos, Churín 
rolou para Wellington Rato 
dentro da área, o atacante 
finalizou, mas parou em 
‘milagre’ do goleiro Daniel, 
que fez grande defesa para 
evitar o gol.

Porém, aos 34 minutos, o 
atacante argentino estufou 

as redes e deixou tudo igual. 
Léo Pereira cruzou pela di-
reita, e Churín, de cabeça, 
empurrou para o fundo do 
gol, fazendo o 1 a 1.

Após empatar o jogo, a 
equipe goiana pressionou o 
Inter em busca da virada, mas 
o placar terminou empatado.

SITUAÇÃO NA TABELA
Com o resultado, o In-

ternacional foi a 11 pon-
tos e ocupa o 12° lugar na 
tabela. Em caso de vitória, 
a equipe colorada teria en-
trado no G-6 do Brasileirão.

Já o Atlético-GO, foi a 7 
pontos, deixou a vice-lan-
terna, mas segue no Z-4, 
agora em 17°, a um ponto 
do Cuiabá, primeiro clube 
fora da zona da degola.

FIM DE LONGO JEJUM
Autor do gol de empate 

contra o Inter, Churín não 
sabia o que era balançar 
as redes há 389 dias, ou 
seja, há mais de um ano. 
Na oportunidade, o argen-
tino estufou as redes pelo 
Grêmio, em 2021, pela 
Copa Sul-Americana.

PRÓXIMOS JOGOS
Pela 9ª rodada, o Atlé-

tico-GO volta a campo no 
próximo sábado (4), a par-
tir das 20h30, para con-
fronto em casa contra o 
Corinthians. No domingo 
(5), é a vez do Internacio-
nal entrar em ação, para 
duelo como visitante con-
tra o Red Bull Bragantino, 
a partir das 19h.

A última edição dos Jo-
gos Olímpicos, realizada no 
ano passado, em Tóquio, re-
sultou no melhor desempe-
nho das competidoras bra-
sileiras na história. Ao todo, 
foram nove pódios, com três 
medalhas de ouro, quatro 
de prata e duas de bronze. 
A marca vai ao encontro do 
aumento do interesse femi-
nino nas modalidades que 
fazem parte do programa da 
Olimpíada e que antes não 
eram tão populares assim.

Quem não se recorda de 
Rayssa Leal? Desconhecida 
do público em geral antes 
da edição de Tóquio, a ska-
tista ficou no segundo lu-
gar mais alto do pódio aos 
13 anos, atraindo bastante 
atenção para sua modalida-
de. Como resultado disso, a 
procura por escolinhas que 
ensinam o esporte cresceu 
bastante por parte do públi-
co jovem feminino.

O Brasil Skate Camp, em 
São Paulo, por exemplo, viu 
aumentar em cerca de 50% a 
busca por aulas após a con-
quista de Rayssa Leal, saltando 
de uma média de 60 alunos 
mensais para 90. Das novas 
vagas preenchidas, 90% cor-
respondem a meninas.

Já o Centro de Treina-
mento Vale Skatepark, em 
Lorena, São Paulo, e o Nú-
cleo Escola de Skateboard, 
no Rio de Janeiro, têm regis-
trado dados inéditos: pela 
primeira vez, a quantidade 
de garotas matriculadas é 
superior à de garotos. “Atu-

almente, juntando nossos 
núcleos do Rio e de Lorena, 
temos uma média de 150 
alunos. Desses, cerca de 
60% são meninas e mulhe-
res. Suas maiores inspira-
ções vem da Rayssa Leal e da 
Letícia Buffoni. Ficamos dois 
anos inativos por causa da 
pandemia e retornamos em 
dezembro do ano passado. 
Desde então, esse porcen-
tual tem se mantido”, revela 
Bruno Funil, professor de 
skate há mais de 20 anos e 
coordenador dos dois locais.

Na ginástica, o suces-
so de Rebeca Andrade em 
Tóquio refletiu em todo o 
Brasil. Em Belo Horizonte, 
por exemplo, a escola CT 
Amigos do Esporte, que 
oferece ensino e formação 
profissional em ginástica ar-
tística para crianças a partir 
de 3 anos, teve aumento de 
43% no número de alunos 
entre os meses de julho e 

setembro do ano passado. A 
média de novas matrículas 
por mês, nesse período, tri-
plicou. A procura por parte 
de meninas corresponde a 
98% desse aumento.

Em Guarulhos, por sua 
vez, as aulas da modalidade, 
oferecidas pela Secretaria de 
Esporte e Lazer, registraram 
um crescimento de 44% de 
participantes, levando em 
conta os últimos dez meses, 
sendo que o público femini-
no representa 90% do total.

Medalhista olímpica em 
2008, quando conquistou o 
bronze em Pequim, na clas-
se 470 ao lado de Fernanda 
Oliveira, a ex-velejadora Isa-
bel Swan é coordenadora da 
área Mulher no Esporte do 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB). De acordo com ela, 
uma série de fatores faz com 
que as mulheres estejam ga-
nhando cada vez mais espa-
ço no cenário esportivo.

Reprodução

O Iporá finalmente des-
lanchou na Série D de 2022. 
Depois de seis rodadas sem 
vencer na competição na-
cional, o Lobo-Guará bateu 
o Ação-MT por 3×0 na tarde 
deste domingo (29), no Está-
dio Ferreirão. Com o resulta-
do, o time goiano ultrapas-
sou um adversário estadual, 
o Grêmio Anápolis. Agora, a 
equipe iporaense está em 6º 
lugar no Grupo 5 do torneio.

Já estava na hora do Ipo-
rá conquistar seu primeiro 
triunfo na Série D. Antes de 
entrar em campo, o Lobo-
-Guará amargava uma cam-
panha de três empates e 
três derrotas. Para continu-
ar sonhando com uma clas-
sificação à segunda fase, 
os goianos não poderiam 
desperdiçar pontos contra 
a pior equipe da chave.

O Ação, inclusive, é não 
apenas a pior equipe do 
Grupo 5, mas sim o pior time 
de toda a quarta divisão. Em 
seis partidas, os mato-gros-
senses perderam todas. Ne-
nhum outro clube da atual 
edição da Série D possui 
esse retrospecto negativo.

Com tal cenário, o Iporá 
fez a sua parte. Régis Poti-
guar marcou o gol inaugural 
aos 34 minutos do primeiro 
tempo, e Willian Rocha am-
pliou dez minutos depois. 
Na segunda etapa, Régis 
Potiguar voltou a balançar 
as redes na marca dos 24, fe-
chando a conta no Ferreirão.

Com a vitória por 3×0, o 
Iporá ultrapassou o Grêmio 
Anápolis na tabela de clas-
sificação. A distância para o 
Ceilândia, quarto colocado 
do Grupo 5 e primeiro den-
tro do G-4, é no momento 
de cinco pontos. 

RODADA
A 7ª rodada da Série D 

está acabando para o Grupo 
5. Nesta segunda-feira (30), 
a partir das 20h, o terceiro 
colocado Anápolis recebe o 
Ceilândia no Estádio Jonas 
Duarte. Se o time goiano 
vencer por quatro gols de 
diferença, chega à lideran-
ça da chave. Em caso de 
um triunfo mais simples ou 
empate, o Galo da Comarca 
retornará à vice-liderança

Brasileirão: Churín marca no fim Brasileirão: Churín marca no fim 
para o Atlético-GO, e Internacional para o Atlético-GO, e Internacional 

Novos talentos elevam interesse feminino por esportes olímpicosNovos talentos elevam interesse feminino por esportes olímpicos

Iporá desen-Iporá desen-
canta contra canta contra 
o Ação-MT o Ação-MT 
e vence a e vence a 
primeira na primeira na 
Série DSérie D
LUIZ F. MENDES
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Casos confirmados ou 
suspeitos da varíola 
dos macacos, doença 

endêmica de alguns países 
da África, já foram identifi-
cados em mais de 20 países, 
incluindo o Brasil. Embora a 
maioria dos casos seja leve e a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) afirme que o surto 
inédito não deve levar a uma 
nova pandemia, a dissemina-
ção da doença preocupa au-
toridades de saúde. Abaixo, o 
texto esclarece os principais 
pontos sobre a infecção viral.

O QUE É
A varíola dos macacos é 

uma zoonose silvestre, ou seja, 
uma doença infecciosa que 
passa de macacos e outros 
animais para humanos. Ela é 
causada pelo vírus que leva o 
mesmo nome (varíola dos ma-
cacos) e pertence à família dos 
orthopoxvírus. A infecção é 
semelhante à varíola humana 
— única doença erradicada no 
mundo —, mas mais leve.

Existem duas variantes da 
doença, conhecidas como África 
Ocidental e África Central. A pri-
meira, associada ao surto atual, 
é mais leve, com taxa de mor-
talidade de cerca de 1%. Para a 

segunda, o índice é de 10%.

ONDE SURGIU
A varíola dos macacos foi 

descoberta pela primeira vez 
em 1958, em macacos de um 
laboratório em Copenhagen, 
na Dinamarca. O primeiro 
caso em humanos foi regis-
trado em 1970, na República 
Democrática do Congo, du-
rante um período de intensi-
ficação dos esforços para eli-
minar a varíola. Desde então, 

a doença foi relatada em pes-
soas em outros países da Áfri-
ca Central e Ocidental, onde é 
considerada endêmica.

SINTOMAS
Sintomas iniciais comuns 

são febre, dores musculares, 
cansaço e linfonodos incha-
dos, entre outros. Uma carac-
terística comum da doença é 
o aparecimento de erupções 
na pele (lesões) que come-
çam no rosto e se espalham 

para o resto do corpo, prin-
cipalmente as mãos e os pés. 
Eles aparecem entre 6 e 13 
dias, mas podem levar até três 
semanas após a exposição. 
Geralmente, a doença é leve, 
e os sintomas desaparecem 
sozinhos dentro de duas a três 
semanas. Casos graves são ra-
ros, mas já foram relatados.

TRANSMISSÃO
A transmissão normal-

mente acontece do animal 

para a pessoa em florestas 
da África Central e Ocidental, 
onde a doença é endêmica. 
Casos de contágio entre seres 
humanos são mais raros, de 
acordo com a OMS. O vírus 
se espalha através de fluidos 
corporais, contato com a pele 
e gotículas respiratórias.

DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO
Inicialmente, o diagnóstico 

é clínico, baseado em sinais, sin-

tomas e histórico do paciente. 
Mas a confirmação é feita ape-
nas por meio de um teste PCR, 
que detecta o vírus preferen-
cialmente nas lesões de pele.

Já o tratamento, em geral, 
é sintomático. Mas existem 
medicamentos antivirais que 
podem ser usados em pesso-
as sob risco de complicações, 
como o tecovirimate e o cido-
fovir. Entretanto, nenhum de-
les está disponível no Brasil.

PREVENÇÃO
Há dois tipos de preven-

ção para a varíola do macaco: 
manter os cuidados pessoais, 
como lavar as mãos e evitar 
contato com pessoas infec-
tadas; e a vacina da varíola 
humana, que protege contra 
a varíola de macaco. Como 
ambos os vírus pertencem à 
mesma família, Poxviridae e 
ao mesmo gênero, Orthopo-
xvirus, há imunidade cruzada.

Estudos apontam que a 
vacinação contra a varíola 
pode prevenir em até 85% a 
varíola dos macacos. Entre-
tanto, esse imunizante parou 
de ser usado no mundo no 
início da década de 1980, 
quando a doença foi classifi-
cada erradicada.
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Um ano após ser diagnos-
ticada com Covid-19, Ana Ma-
ria Braga precisou se afastar 
novamente ao testar positivo 
para a doença pela segunda 
vez. O anúncio foi feito por Fa-
brício Battaglini, que assume 
o comando do Mais Você .

“Vocês lembram que na 
semana passada, a Ana, na 
quinta-feira, não veio pra 
cá. Ela apresentou sintomas 
de gripe, só que ela tinha 
feito dois testes de Covid 
como manda o protoco-
lo aqui da Globo. E os dois 
testes deram negativo. Mas 
ainda assim, ela estava gri-
pada, com teste negativo, 

e decidiu não viu trabalhar. 
Não acordou bem, decidiu 
não vir trabalhar. E aí foi fa-
zer um terceiro teste e esse 
terceiro teste, infelizmente, 
deu positivo.”

Segundo o repórter, ela 
está se cuidado e super 
bem. Na sequência, ele ain-
da explicou que Talitha Mo-
rete também testou positi-
vo para a doença e por isso 
apresentará o programa 
Mais Você sozinho.

“Vocês sabem que a gen-
te que substitui a Ana quan-
do ela não pode vir, e a Tali-
tha chegou aqui de manhã 
também para fazer o teste 
de Covid. E aí deu positivo 
também.”

“Take My Breath 
Away” é uma mú-
sica perfeita para 

um filme de Tom Cruise. 
Traduzida como “tire o meu 
fôlego“, a canção do grupo 
Berlin, além de ser um clás-
sico dos anos 80, simboliza 
aquilo que de mais puro o 
ator americano tem desper-
tado nos fãs de cinema des-
de 1986, quando “Top Gun: 
Asas Indomáveis” foi origi-
nalmente lançado: falta de 
ar e fadigas de encanto…

Mas o motivo passa longe 
de ser apenas a beleza do galã, 
pois Cruise é conhecido espe-
cialmente por ser dono de um 
espírito aventureiro que o leva 
a dispensar o uso de dublês 
em cenas de ação, encarando, 
literalmente, todos os desafios 
enfrentados por seus persona-
gens nos filmes.

Não apenas uma, mas em 
diversas ocasiões o cientólo-
go mais famoso do planeta 
desafiou a morte para que 
o público não mais dissesse 
diante da TV: “Ah, se fosse na 
vida real ninguém consegui-
ria fazer isto“. Como em Mis-
são Impossível 5, quando, 

já cinquentão, Tom Cruise 
nada menos que viajou de 
avião pelo lado de fora de 
um Airbus A400M, apenas 
segurando-se na aeronave.

Já no quarto filme da fran-
quia em que vive o espião 
Ethan Hunt, Cruise chegou a 
escalar o maior arranha-céu 
do mundo, localizado em Du-
bai. Agora, por ocasião da tão 
esperada continuação de Top 
Gun, que esperou três déca-
das e mais uma sequência de 
adiamentos durante a pan-
demia, a surpresa de abso-
lutamente ninguém foi que 

Cruise realmente voou nos 
aviões militares que estrelam 
o filme: ok, ele não estava pi-
lotando -embora tenha licen-
ça para isso.

Sem contar para você 
mais do que devia sobre “Top 
Gun: Maverick”, atualmente 
em cartaz nos cinemas de 
todo o país, posso deixar 
apenas um relance: como 
no filme de 1986, o persona-
gem Pete Maverick, mesmo 
mais velho, ainda guarda o 
temperamento impetuoso e 
impulsivo que o levou a ser 
o mais problemático de sua 

equipe, mas também extre-
mamente corajoso e o mais 
admirado de sua geração.

Os anos se passaram, mas 
o espírito que guiava Top 
Gun continuou o mesmo: 
garra, sede de vitória, espí-
rito de competição e muita, 
mas muita adrenalina. Para 
muitos, no entanto, esse foi 
aparentemente um proble-
ma: Maverick seria “macho 
demais” para 2022. Como se 
esperassem um certo tipo 
de “domesticação” trazida 
naturalmente pela simples 
passagem do tempo.

Top Gun 2: Tom Cruise Top Gun 2: Tom Cruise 
é homem demais para 2022é homem demais para 2022

Ana Maria Braga testa Ana Maria Braga testa 
positivo pela 2ª vez para Co-positivo pela 2ª vez para Co-
vid e se afasta do Mais Vocêvid e se afasta do Mais Você
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