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PÁGINA 04FAMOSOS Jojo Todynho dorme em “A fazenda” 
durante aula para cuidar de animais; 
primeira noite teve votação

Ace Frehley: ex-Kiss apoia Donald Trump 
por ser “o líder mais forte na atualidade”

PÁGINA 03

TEMPO HOJE Brasília Goiânia PalmasMáxima 33ºC Mínima 19ºC
Tendência Estável

Máxima 39ºC Mínima 23ºC
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SAÚDE

O analgésico mais receitado do mundo 
induz comportamento de risco
Um dos medicamentos mais usados no mundo e de venda livre — o analgésico acetaminofem, mais conhecido como paracetamol 
— talvez esteja levando as pessoas a fazer outras coisas além de combater dores pelo corpo, indica um novo estudo
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CINEMA
007 – Sem Tempo 
para Morrer

A Universal divulgou 
um novo vídeo legenda-
do de “007 – Sem Tempo 
para Morrer”, que destaca 
Safin, o enigmático vilão 
vivido por Rami Malek. 
Entre muitas cenas iné-
ditas, a prévia revela a ex-
tensão da ameaça do cri-
minoso, disposto a matar 
milhões para ser “meticu-
loso”, e inclui depoimen-
tos de Malek sobre o per-
sonagem, seu primeiro 
após vencer o Oscar por 
“Bohemian Rhapsody”.

Alternando-se entre 
uma máscara branca e ex-
pressões sinistras de um 
rosto deformado, Malek 
explica que o vilão se vê 
como o verdadeiro herói da 
história e se prova “um ad-
versário formidável” para a 
despedida de Daniel Craig 
do papel de James Bond.

Ainda pouco esmiu-
çada, a trama de “007 – 
Sem Tempo para Morrer” 
envolve um segredo de 
Madeleine Swann (Léa 
Seydoux), a paixão do 
agente secreto 007, que 
é relacionado ao defor-
mado Safin. Graças a 
isso, James Bond (Craig) 
abandona a aposentado-
ria para embarcar numa 
última missão, aliando-
-se a velhos amigos.

Chamar de amigo o 
vilão Blofeld (Christoph 
Waltz), de “007 Contra 
Spectre” (2015), é um 
pouco exagerado. Mas os 
demais, M (Ralph Fien-
nes), Q (Ben Whishaw) 
e Eve Moneypenny (Na-
omie Harris) apoiam 
Bond desde “007: Opera-
ção Skyfall” (2012). Além 
deles, o filme traz de vol-
ta o parceiro mais antigo 
ainda vivo na franquia, o 
agente da CIA Felix Lei-
ter (Jeffrey Wright), visto 
em “007: Cassino Royale” 
(2006) e “007: Quantum 
of Solace” (2008). Mas 
também há novas alia-
das, encarnadas por Ana 
de Armas (“Blade Runner 
2049”) e Lashana Lynch 
(“Capitã Marvel”), que 
interpreta uma nova 007.

O filme dirigido por 
Cary Joji Fukunaga (“Be-
asts of No Nation”) tem 
estreia marcada para 19 
de novembro no Brasil, 
um dia antes do lança-
mento previsto nos EUA.

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA MÁXIMA 
O Sétimo Filho - John 
Gregory é o sétimo filho 
do sétimo filho e mantém 
uma cidade do século 
XVIII relativamente bem e 
longe dos maus espíritos. 
No entanto, ele não é mais 
jovem e suas tentativas de 
treinar um sucessor foram 
todas mal sucedidas. Sua 
última esperança é um 
menino chamado Thomas 
Ward , filho de um jovem 
fazendeiro. Seu primeiro 
desafio será grande: ele terá 
que enfrentar a mãe Malkin, 
uma terrível e poderosa 
bruxa, que escapou do 
seu confinamento quando 
o grande mestre Gregory 
estava afastado da cidade.

DOMINGO MAIOR
O Exterminador Do 
Futuro: Gênesis - Em 
2029, a resistência humana 
contra as máquinas é 
comandada por John 
Connor. Ao saber que 
a Skynet enviou um 
exterminador ao passado 
com o objetivo de matar 
sua mãe, Sarah Connor, 

antes de seu nascimento, 
John manda o sargento 
Kyle Reese de volta ao 
ano de 1984 na intenção 
de garantir a segurança 
dela. Entretanto, ao chegar, 
Reese é surpreendido 
pelo fato de que Sarah 
tem como protetor outro 
exterminador T-800, 
enviado para protegê-la 
quando ainda era criança.

CINEMAÇO 
Ajuste de Contas - Billy 
“The Kid” McDonnen e 
Henry “Razor” Sharp foram 
grandes boxeadores que, 
agora, estão aposentados. 
Entretanto, mesmo tendo 
subido no ringue pela 
última vez há décadas, 
eles aceitam se enfrentar 
em uma última luta para 
desempatar o confronto 
histórico. Enquanto se 
preparam para o confronto, 
os dois terão que confrontar 
pessoas de seus passados: 
a bela Sally e o filho B. J.

CORUJÃO
A Fuga - Em uma região 
próxima à fronteira com 
o Canadá, os irmãos 

Addison e Liza sofrem um 
acidente durante a fuga 
de um assalto cometido 
por eles. Para despistar a 
polícia, decidem se separar 
momentaneamente e 
seguem caminhos distintos. 
Enquanto isso, o jovem 
Jay acaba de sair da 
prisão com a intenção de 
encontrar a mãe e o pai 
durante o feriado de Ação 
de Graças. Mas ele acaba 

conhecendo Liza no meio 
do caminho e, sem saber 
do passado dela, se deixa 
seduzir por sua beleza. 
Só que o tal irmão da 
garota vinha deixando um 
rastro de sangue por onde 
passava e seus destinos 
podem se cruzar 
a qualquer momento.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE

Armações Do Amor 
- Tripp, 35 anos, é um 
sujeito absolutamente 
normal - charmoso, 
simpático, sociável e 
faz sucesso com o sexo 
oposto. O único problema 
é que ele ainda mora com 
seus pais. Desesperados, 
eles contratam uma 
mulher que garante 
fazer com que o 
marmanjo saia de casa.
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 Marcelo ribeiro/Hypes-
cience  - Também vendido 
com o nome comercial 
de Tylenol, entre outros, 
o medicamento leva o 
paciente a assumir mais 
riscos, informa uma nova 
pesquisa que mensurou 
alterações no comporta-
mento de voluntários que 
tomaram a medicação.

“O paracetamol parece 
fazer as pessoas sentirem 
menos emoções negativas 
quando consideram ativi-
dades arriscadas; elas sim-
plesmente não se sentem 
tão assustadas”, afirma o 
Dr. Baldwin Way, neuro-
cientista da Universidade 
Estadual de Ohio, EUA.

“Com quase 25 por 
cento da população dos 
Estados Unidos tomando 
paracetamol todas as se-
manas, a percepção de ris-
co reduzida e o aumento 
do risco podem ter efeitos 
importantes na socieda-
de”, diz o cientista. (Não 
foram encontrados dados 
sobre o consumo do para-
cetamol no Brasil.)

As novas observações 
se juntam a outros estu-
dos recentes que indicam 
que o paracetamol altera 
a atividade de inúmeros 
processos psicológicos, 
reduzindo a aceitação 
das pessoas a sentimen-
tos feridos com redução 
da empatia e alteração de 
funções cognitivas.

O novo estudo, similar-
mente, mostrou redução 
na capacidade afetiva da 
percepção e avaliação de 
riscos sob influência do 
paracetamol. Os efeitos 
talvez sejam leves, mas 

notáveis já que o parace-
tamol é um componente 
de inúmeros medicamen-
tos vendidos sem receita 
(mais de 600 remédios di-
ferentes nos EUA).

O ESTUDO
Vários testes foram 

realizados com 500 vo-
luntários que haviam to-
mado mil miligramas (1 
g) de paracetamol, que é 
a dose máxima para adul-
tos. Um grupo de controle 
recebeu placebo: remé-
dio falso que não possui 
efeito farmacológico.

Todos os voluntários 
tinham que bombear ar 
em uma bexiga virtual 
na tela do computador. 
Cada bombada dava di-
nheiro imaginário ao vo-
luntário. O propósito era 
inflar a bexiga ao máxi-
mo, ganhando o máximo 
de dinheiro. Mas se a be-
xiga estourasse ficariam 
sem nada.

“Se você é avesso ao 
risco, pode bombear al-
gumas vezes e depois 
decidir pegar o dinheiro 
porque não quer que a 
bexiga estoure perdendo 
seu dinheiro”, afirma Way.

OS RESULTADOS 
PREOCUPAM

Os resultados mos-
traram que os voluntá-
rios que haviam ingerido 
paracetamol agiam de 
maneira mais arriscada 
em comparação a caute-
la daqueles que haviam 
tomado placebo, isto é, 
estouraram mais bexigas.

“Mas para quem está 
tomando paracetamol, 

conforme a bexiga fica 
maior, acreditamos que 
eles têm menos ansieda-
de e menos emoção ne-
gativa sobre o tamanho 
do balão e a possibilidade 
de estourar.”

Em outro experimen-
to os voluntários respon-
deram perguntas que 
pesquisavam a percep-
ção de risco em cenários 
imaginários como apos-
tar o salário de um dia em 
um jogo de esporte, pular 
de bungee jump de uma 
grande altura ou dirigir 
sem cinto.

Em uma das pergun-
tas a ingestão de parace-
tamol mostrou relação 
com a diminuição do 
risco percebido em com-
paração ao grupo de con-
trole, mas outra pesquisa 
similar não viu este efeito.

Em linhas gerais foi 
observada uma relação 
significativa entre o con-
sumo do paracetamol e 
o comportamento mais 
arriscado. Mas pode ser 
um efeito leve.

Para os pesquisadores 
pode ser que o efeito es-
teja ligado a uma ansie-
dade menor.

“Pode ser que à medi-
da que a bexiga aumen-
ta de tamanho, aqueles 
que tomaram placebo 
sintam uma quantidade 
crescente de ansiedade 
de um possível estouro”, 
afirmam os cientistas.

“Quando a ansiedade 
se torna excessiva, eles 
encerram o teste. O pa-
racetamol pode reduzir 
essa ansiedade, levando 
a um comportamento 

mais arriscado.

NOVAS PERGUNTAS
Novas pesquisas, de 

acordo com os cientistas, 
vão abordar explicações 
mais específicas dos me-
canismos psicológicos/
biológicos que causam 
estes efeitos.

No futuro os pesqui-
sadores também po-
derão avaliar em mais 
detalhes os efeitos do 
paracetamol no alívio da 
dor já que, em muitos ca-
sos, o medicamento não 
é melhor do que placebo, 
pode ser ineficaz e au-
menta o risco de alguns 
problemas de saúde.

Mesmo que essas no-
vas descobertas possam 
ter sérias implicações o 
paracetamol é um me-
dicamento essencial se-
gundo a OMS e o mais 
indicado para aliviar sin-
tomas de Covid-19.

Segundo o pesquisa-
dor principal do estudo 
talvez tenhamos que re-
avaliar essas indicações.

“Talvez alguém com 
sintomas leves de Co-
vid-19 não pense que é 
tão arriscado sair de casa 
e se encontrar com pes-
soas se estiverem toman-
do paracetamol”, consi-
derou Way.

“Nós realmente pre-
cisamos de mais pes-
quisas sobre os efeitos 
do paracetamol e outras 
drogas sem receita nas 
escolhas e riscos que 
corremos.” Os estudo foi 
publicado na revista So-
cial Cognitive and Affec-
tive Neuroscience.

O analgésico mais receitado do mundo 
induz comportamento de risco
Um dos medicamentos mais usados no mundo e de venda livre — o analgésico acetaminofem, 
mais conhecido como paracetamol — talvez esteja levando as pessoas a fazer outras coisas além 
de combater dores pelo corpo, indica um novo estudo
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RETOMADA PARCIAL 

Sindibares pede para 
prefeitura reabertura de 
casas de festas e buffet 
infantil na capital

O Sindibares Goiânia 
protocolou na Prefeitura 
um pedido para retomada 
parcial de casas de festas e 
buffet infantil na capital. A 
entidade entregou um docu-
mento junto com protoco-
los de segurança que devem 
ser adotados nestes locais. O 
Sindicato espera agora uma 
nova reunião no Paço para 
discutir o assunto.

Em Goiânia existem 
aproximadamente 350 casas 
de festas que estão sem fun-
cionar desde março. Antes da 
pandemia, o setor emprega-
va aproximadamente 40 mil 
profissionais por mês. Isso 
porque o setor de eventos 
impacta diretamente e indi-
retamente vários segmentos, 
como designers, decorado-
res, músicos, eletricistas, gar-
çons, uma cadeia com mais 
de 50 categorias.

Segundo o presidente do 
Sindibares, Newton Pereira, 
o setor está parado desde o 
início da pandemia e com a 
retomada de comércio, sho-
ppings e com a diminuição 
da curva de contágio e a ca-
pacidade de leitos de UTI os 
empresários veem a opor-
tunidade de serem retoma-
dos alguns eventos. Segundo 
Newton, em algumas cidades 
como Rio de Janeiro eventos 
sociais já foram liberados. Ele 
destaca ainda que neste se-
tor a maioria são médios e 
pequenos empresários, que 
não tem conseguido man-
ter os negócios e empregos 
dos colaboradores. Com isso 
muitos profissionais estão 
com muitas dificuldades.

Atuando há nove anos 
com o grupo Brinkaboom 
Buffet, Gracy Ramos Rodri-
gues, que tem três unidades 
em Goiânia, afirma que a 
situação da empresa nesse 
momento é muito preocu-
pante. Ela estuda se vai ter 
que fechar uma de suas uni-
dades, já que está seis me-
ses sem renda. Ela conta que 
teve que dispensar mais de 
30 colaboradores, já que não 
conseguia arcar com os cus-
tos. Ela destaca que muitos 
eventos foram cancelados 
e outros remarcados para o 
ano que vem.  

Gracy Ramos explica ain-
da que a prefeitura precisa 
analisar a situação das casas 
de festas e dar uma previsão 
de reabertura. “Os empre-
sários e trabalhadores desse 
setor têm sofrido muito, nin-
guém consegue ficar fecha-
do por mais de seis meses.” 
Argumenta Gracy.

Marylia Penna de Oliveira 
é proprietária do Oliveiras 
Place e atua no setor há 22 
anos. Ela afirma que a em-
presa tem passado por mo-
mento muito complicado. A 
empresária tem um espaço 

grande com um custo men-
sal muito alto, e está sem 
faturar nada nestes meses. 
A empresa tinha 38 funcio-
nários, hoje só oito estão tra-
balhando em home office e 
alguns estão afastados pela 
MP do Governo Federal.

Ela que já participou de 
várias reuniões no Paço Mu-
nicipal afirma que o setor 
está preparado para voltar, 
que é possível retomar even-
tos sociais, feiras de negócios 
e até mesmo eventos em au-
ditório, com quantidade de-
terminada de pessoas e com 
toda segurança necessária.  

No documento entregue 
à prefeitura o Sindibares des-
taca que o setor de alimentos 
e as casas de festas já traba-
lham com rígidos protocolos 
de segurança e isso será re-
forçado ainda mais.  

MEDIDAS 
APRESENTADAS

As medidas de seguran-
ça começam a ser adotadas 
já no pré-evento. Toda equi-
pe será treinada com foco 
na prevenção à Covid-19. 
Todos colaboradores terão 
temperatura aferida, vão usar 
máscaras e manter distan-
ciamento. Os eventos deve-
rão ser realizados com no 
máximo 70% da capacidade 
do espaço físico. Distancia-
mento das mesas será de dois 
metros, para facilitar a circu-
lação e a higienização, com 
mesas montadas com 04, 06 
ou 08 lugares, para atender 
ao mesmo núcleo familiar. O 
cliente deverá fornecer a lista 
de núcleos familiares para 
montagem das mesas, que 
serão reservadas para rece-
ber seus convidados especí-
ficos. Em todo o espaço será 
disponibilizado dispensers 
de álcool 70% na entrada, ba-
nheiros, mesas dos convida-
dos, carrinhos dos garçons e 
a cada 10m2 pelo salão. Será 
feita higienização de todas 
as superfícies (brinquedos, 
bancadas dos salões e etc.) 
com solução de água sanitá-
ria 200ppm.

Em relação aos alimentos 
eles serão servidos a la carte, 
ou no sistema self Service, 
disponibilizando luvas plás-
ticas para os clientes e obser-
vando o distanciamento de 
um metro entre os convida-
dos na fila para se servir.

Durante todo o evento 
todos devem usar máscara 
ao entrar e circular pelo esta-
belecimento (só tirando para 
comer ou beber).

As decorações não toma-
rão 20% da capacidade do 
espaço de eventos, a fim de 
otimizar o distanciamento 
entre as mesas. E a duração 
do evento deve ser no máxi-
mo de 3 horas e meia.

clênia Marques
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Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Jojo Todynho dorme em “A 
fazenda” durante aula para cuidar de 
animais; primeira noite teve votação

Em “A fazenda 12”, 
além de curtir a vida boa, 
os participantes assumem 
responsabilidades com os 
animais. Quem falha nas 
tarefas, recebe punição. Na 
manhã desta quarta-feira, 
dia 9, uma zootecnista deu 

aula aos famosos e expli-
cou sobre os sinais sonoros 
de cada animal. Mas nem 
todo mundo estava 100% 
ligado. Jojo Todynho, por 
exemplo, dormiu no sofá 
sem a menor ceirmônia.

A cantora de “Que 

tiro foi esse” já tinha 
avisado aos colegas 
no dia anterior que era 
melhor fazer a faxina, 
porque sabia que se 
fosse para cuidar dos 
bichos, não seria a 
mais disciplinada.

Ace Frehley: ex-Kiss apoia 
Donald Trump por ser “o líder 
mais forte na atualidade”

O guitarrista Ace Frehley, 
ex-Kiss, demonstrou apoio 
ao presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, em 
recente entrevista ao canal 
de YouTube “The Cassius 
Morris Show”. O músico re-
velou acreditar que Trump 
seja “o líder mais forte”, ape-
sar de entender que rock e 
política “não se misturam”. 

Não acho que política e 
rock and roll se misturam, 
na minha opinião. Tento 
ficar fora disso o máximo 
que posso. Quer dizer, de 
vez em quando, dou uma 
‘escapada’. Vou dizer que 
sou um apoiador de Trump”, 

afirmou, conforme transcrito 
pelo Blabbermouth, ao co-
mentar sua versão para “Po-
litician”, do Cream, presente 
em seu álbum de covers 
“Origins Vol. 2”, que sai no 
próximo dia 18 de setembro.

Ele completa: “Todos 
os políticos têm ‘esquele-
tos no armário’, mas acho 
que Trump é o líder mais 
forte que temos atualmen-
te”. Não é a primeira vez 
que Frehley apoia Trump 
de forma pública. Em en-
trevista ao podcast “Juliet: 
Unexpected”, em 2018, o 
músico disse que odeia 
“política e falar sobre po-

lítica” - “deixe que eu to-
que guitarra, crie músicas 
e divirta as pessoas” -, mas 
que todo americano deve 
apoiar seu presidente.

“Ele foi eleito. Vivemos 
sob a Constituição dos Es-
tados Unidos e você deve 
apoiar seu presidente. 
Ame-o ou odeie-o, você 
deve apoiá-lo ou mudar 
para outro país. Como 
americanos, temos direito 
à liberdade [...], mas quan-
do há músicos ou atores se 
tornando realmente verbais 
e se lançando contra o go-
verno, não concordo com 
isso”, comentou.

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. As emissoras RBC FM e Brasil Central AM, in-

tegrantes da Agência Brasil Central, terão nova pro-
gramação. A diretoria de Telerradiodifusão, Imprensa 
Oficial e Site da ABC têm realizado reuniões com as 
equipes técnicas das duas emissoras de rádios para a 
implantação das novidades, entre elas, a migração da 
emissora AM para FM.

2. Segundo Antônio Leal, assessor especial do Go-
verno, as novas programações demandam antes de 
atualizações técnicas de estúdio e que as novidades 
devem aparecer antes na FM, depois da atualização 
técnica e de sistemas operacionais. A previsão é de 
que as novas programações entrem no ar em 40 dias 
e a AM terá sua migração para FM acelerada. 

Entrave
De acordo com Antônio Leal, para migrar a frequ-

ência da rádio, a ABC precisa da anuência da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e investir em 
novos transmissores e antenas, que devem ser insta-
ladas no parque de transmissão que a ABC já possui 
no Morro do Mendanha, em Goiânia.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? Óleo 
de coco produz células 
brancas para a defesa 
do organismo.
n MAIS BAIXA - O ator 
Antônio Fagundes, de 
71 anos, é mais um 
dos artistas veteranos a 
deixar a Rede Globo. O 
artista mantinha contrato 
de exclusividade com a 
Globo há 44 anos. Agora, 
passa a realizar trabalhos 
por obra, como o remake 
de ‘Pantanal’
n PESCADOS - Durante 
o período de isolamento 
muitos consumidores 
trocaram a carne 
vermelha por peixe, que 
está com preço mais 
acessível.  Na rede Bretas 
o aumento foi de 30%. 
Para incentivar ainda 
mais o consumo, em 
todo o mês de setembro 
o Bretas participa da 
Semana do Pescado, 
que é promovida 
nacionalmente.  E para 
atender a demanda, a 
rede recebeu um reforço 
de 40%. No Brasil, o 
consumo é menos 
de 10 quilos por pessoa 
ao ano.
n TRABALHO – No 
início do mês, o Ifor – 
Instituto Nacional de 
Cursos, que já formou 
mais de cinco mil alunas, 
capacitou gratuitamente, 
102 mulheres de baixa 
renda em cinco cursos 
profissionalizantes, por 
meio de cadastro junto 
a Secretaria Estadual da 
Mulher com o Centro 
de Referência em 
Assistência Social. 
n COMPRE UM , 
GANHE OUTRO  - A 
Coca-Cola lançou a 
promoção Coca-Cola 
em Dobro, válida até 
o dia 29 de dezembro 
de 2020, em que o 
cliente resgata uma 
bebida gratuitamente na 
compra de outra. Para 
participar, se cadastre 
no novo site de Coca-
Cola: www.coca-cola.
com.br (que reúne 
todas as promoções, 
ofertas e demais ações 
oferecidas pela marca), 
baixe o cupom e troque 
no estabelecimento 
participante. 

FOCO NOS ESTUDOS 
A digital influencer 
Fernanda Retes, de apenas 
10 anos, que coleciona 
mais de meio milhão de 
seguidores no Instagram, 
além do Tik Tok e do 
Youtube, não é apenas 
exemplo de diversão. A 
menina fez um pedido em 
vídeo, para que as crianças 
não deixem de lado seus 
estudos neste período 
de pandemia para não 
perderem o ano escolar

MPress Global

EMPODERAMENTO 
FEMININO 
Com mais de 195 mil 
seguidores nas redes 
sociais, a influenciadora 
digital, Duda Santana, 
moradora de Balneário 
Camboriú, diz que seu 
jeito peculiar de se vestir 
e seus looks encantam 
suas seguidoras e tem 
servido de inspiração 
para muitas jovens 
de sua idade. Ela vê 
no empoderamento 
feminino, bases fortes na 
aceitação pessoal de cada mulher, entendendo que o 
corpo e sua forma de se vestir seguem seu estilo de 
vida, suas vivências e suas atividades diárias

Gabriel Félix / QuattroG - Divulgação

NOVA 
IDENTIDADE 
Após muitos estudos 
Cris Bandeira 
intensifica o Cuidado 
360, na clínica Hathor, 
projeto que tem como 
objetivo transformar 
a forma de olhar 
para dentro e para as 
situações externas, 
que em alguns 
momentos fogem do 
controle. O Cuidado 
360 By Cris Bandeira 
veio para inovar os atendimentos e cuidados que a 
clínica tem com cada cliente e para trazer uma nova 
identidade e um novo conceito

Targ Comunicação
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O professor perguntou para Joãozinho:
- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?

- Baiano!
 - Quem nasce em Minas Gerais?
- Mineiro!
- E quem nasce no Rio?
- Peixe!

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
2 postas de salmão
sal a gosto
3 dentes de alho 
picados e amassados
pimenta do reino a gosto
suco de 1 limão
MOLHO:
1 colher de manteiga
1 vidro pequeno de 
cogumelos em fatias
1 xícara de creme 
de leite
sal e pimenta do reino 
branca a gosto

MODO DE PREPARO
Tempere as postas 
de salmão com alho, 
sal, limão e pimenta. 
Deixe marinar 
por meia hora. Grelhe 
as postas de salmão até 
dourarem.
Para o molho,derreta a 
manteiga, refogue os 
cogumelos. Acrescente 
o creme de leite e deixe 
engrossar.Tempere 
e coloque sobre 
o salmão grelhado.

SALMÃO AO CHAMPIGNON
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O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

PAMPAM chega 
para transformar a 
experiência de ir ao 
banheiro 
Bloqueador de 
odores sanitários 
combina óleos 
essenciais naturais 
com tecnologia 
avançada e bloqueia 
o cheiro do nº 2
Mesmo com mais de 

71 milhões de vasos 
sanitários no Brasil, os 
quais são utilizados 
cerca de 205 milhões de vezes todos dias apenas para o nº 2 - segundo dados 
do IBGE -, ir ao banheiro ainda é um tabu para a maior parte da população. 

Em apenas três passos, PAMPAM se posiciona para acompanhar as pessoas em 
todos os lugares antes de fazer o nº 2, sem que ninguém perceba. São eles:

n  Borrifar de 3 a 5x antes de usar o vaso sanitário
n  Formação da camada de proteção
n  Bloqueio do mau cheiro 
São duas fragrâncias e dois tamanhos, um para ficar no banheiro e outro para te 

acompanhar. Chega de Tabu! www.usepampam.com   
A PAMPAM combina óleos essenciais naturais para bloquear os odores sanitários. 

A solução perfeita para acabar com a insegurança de fazer suas necessidades 
no trabalho.  São dois aromas e dois tamanhos para te acompanhar. A 
embalagem é atraente e simples de usar: basta borrifar de 3 a 5 vezes no vaso 
antes de usar e pronto! 

Top beleza até 50 reais
Conheça produtos de 
beleza, com qualidade 
e sem fugir muito do 
orçamento.
Segue uma lista de esmaltes, 

maquiagem, produtos para 
o cabelo, corpo e rosto, com 
preços de dois até 50 reais!

Produtos de 2,00 a 25,00 
reais

Esmalte Cookie, Hello Kitty by 

DOTE – Preço Médio: R$ 3,99
Esmalte Pomposa, Maria Pomposa – Preço Médio: R$ 6,50
Batom Sheer Make up – Preço Médio: R$ 7,80
Body Splash Gí, Petúnia – Preço Médio: R$ 14,90
Base Líquida, Hello Kitty by Dote – Preço Médio: R$ 15,00
Lápis delineador para sobrancelhas apontável universal, Dote Make Up - Preço 

Médio: R$ 15,00
Duo Batom Líquido Hello Kitty by Dote - Preço Médio: R$ 22,00
Produtos 30,00 a 50 reais
Loção Desodorante Corporal LOVE – Love Secret, Bio Company - Preço Médio: 

R$ 29,90
Shampoo Detox #SuperPoderes, The Secret - Preço Médio: R$ 34,90
Máscara Capilar 

Super Hidratante 
Miga Sua 
Louca! - Linha 
#SuperPoderes, 
The Secret - 

Preço Médio: 
44,90

Creme PeleFina, Bio 
Genetyc – Preço 

Médio: R$ 45,00

n HD Hércules Dias
www.herculesdias.com.br

HD a griffe do jornalismo

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

“A maior caridade é 
habilitar o pobre 
a ganhar a sua vida.”

Parabéns Dr. 
Flávio Garofo

Nesta segunda-
feira, 21, as 

homenagens 
serão endereçadas 

ao competente e 
talentoso cirurgião 

plástico Flávio 
Garofo, de Rio 

Verde, que estará 
aniversariando 

na oportunidade. 
Os cumprimentos 

da equipe de 
Hércules Dias

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

Sobre os 68
Como disse na coluna 
de ontem, os 68 anos no 
lombo, me fez fez refletir 
cada segundo da minha 
vida. Desde quando saí da 
pequena e pacata Goiandira, 
até os dias de hoje. 

Porto Alegre
No Sul, morei em Porto 
Alegre, na época de Fogaça, 
Internacional e Grêmio; da 
Rua da Praia e do Guaíba 
poluído. Morei também em 
Anápolis, Rio Verde e Jataí.

Goiânia
A capital de todos os 
goianos, cidades dos lagos, 
das árvores, das lindas 
avenidas, de pessoas 
agradáveis, foi o lugar onde 
mais vivi minha existência. 
Onde nasceram Marissa, 
Natanry e Thayssa e os 
netos Hércules Neto e 
Beatriz. De inúmeros amigos, 
ex-alunos e milhares, 
milhões de leitores.

Show
O DJ goiano Fábio Dias 
apresentou na sexta-feira, 
18, um show digital para 
iniciar o fim de semana com 
muita energia . O artista se 
superou em sua atuação, 
arrancando aplausos do 
público presente.

Youtube
Transmitido pelo canal do 
DJ no Youtube, o show foi 
gravado no Teatro Goiânia e 
contou com a participação 
do bailarino clássico 
Wagner Guerreiro.

 

O Ceará em Goiás
Em recente evento virtual em Goiânia,  secretária 
da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba,  
falou  sobre o tema Os Impactos da pandemia e 
a resposta da administração tributária. Auditora 
fiscal da Receita Estadual do Estado do Ceará, é a 
primeira mulher a assumir a titularidade da Sefaz no 
Estado. Doutora em Direito Tributário e mestre em 
Direito Constitucional, fez parte da primeira turma de 
mulheres oficiais da Academia da Força Aérea. 
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Num passado receNte, a re-
volução INdustrIal, INIcIada 
em terras europeIas, refletIa 
ser o camINho Ideal para o 
tão soNhado deseNvolvImeNto 
socIal compartIlhado,  fazen-
do com que o crescimento 
econômico imaginado fos-
se alcançado pela tecnolo-
gia simbolizada pelas má-
quinas a vapor.

Passados mais de um 
século, observa-se um au-
mento vigoroso na produ-
ção, mas por outro lado, 
a sociedade percebeu os 
efeitos negativos ocorridos, 
pois adquiriu vícios inigua-
láveis, frutos da industriali-
zação e urbanização sem o 
devido planejamento.

Neste diapasão, inú-
meros profissionais vêm 
alertando que catástrofes 
poderão ocorrer, resulta-
do da constante agressão 
ao planeta, o que levaria à 
extinção da vida na Terra. 
Podemos enumerar algu-
mas de conhecimento pú-
blico: grandes alterações 
climáticas; desertificação 
de áreas agricultáveis; des-
truição de matas e florestas 
e o aumento do volume dos 
oceanos, resultado do de-
gelo polar.

Meio Ambiente e a Engenharia

Artigo

n Idalino Hortêncio

Como forma de frear 
estes problemas, as gran-
des nações mundiais, 
quando da reunião ocor-
rida no Rio de Janeiro – 
Brasil, intitulada RIO/92, 
consolidaram o conceito 
de desenvolvimento sus-
tentável e uma agenda glo-
bal para o meio ambiente, 
resultado de discussões 
sobre o desenvolvimento 
sustentável que tinham 
sido iniciadas em 1972 na 
Conferência de Estocol-
mo, da qual resultou a De-
claração de Estocolmo.

Hoje, passados mais 
de vinte anos da RIO/92, 
percebemos que as metas 
consolidadas estão lon-
ge de serem alcançadas, 
e, o pior, não se percebe 
ações efetivas neste in-
tento. Ainda que todos os 
países do mundo decidam 
agora ser mais ambicio-
sos nas metas voluntárias 
e obrigatórias de redução 
de emissões de gases de 
efeito estufa, não será mais 
possível atingir o compro-
misso firmado em 2010 de 
evitar que a temperatura 
no mundo suba mais do 
que 2 graus Celsius (°C) até 
o corrente ano (2020).

Com todo este ce-
nário, entendemos que 
a sociedade somente se 
sustentará se buscar o de-
senvolvimento econômico 
preservando os recursos 

ambientais para as próxi-
mas gerações, ainda temos 
tempo, ou não?

Somos profissionais 
da área tecnológica, as-
sim desenvolvemos nos-
sas profissões em aten-
ção às demandas do ser 
humano compartilha-
das com a preservação 
ambiental, e nada mais 
justo do que valorizar 
aqueles que desenvol-
vem projetos sustentá-
veis, diferentemente dos 
grandes líderes mundiais 
que se reúnem e definem 
conjunto de metas, po-
rém, seguem ainda na 
teoria, sob a ameaça de 
resistência ou dificulda-
de de países, considera-
dos desenvolvidos, em 
modificar padrões supe-
rados e ou agressivos ao 
meio ambiente.

Além disso, muitas 
economias de ponta ain-
da travam a definição 
de questões complexas, 
como a transferência de 
tecnologia e o financia-
mento para que países 
mais pobres e em desen-
volvimento consigam 
acompanhar as mudanças 
globais. É isso que quere-
mos e desejamos? Tenho 
certeza de que não, afinal, 
somos ENGENHEIROS!

IdalINo hortêNcIo 
é eNgeNheIro cIvIl e de 

seguraNça do trabalho

devIdo à crIse saNItárIa, e a 
NecessIdade de IsolameNto, 
a tecNologIa possIbIlItou 
que mIlhões de aluNos No 
muNdo todo coNtINuassem 
a estudar, mesmo com as 
escolas fechadas.  Agora, 
quando já se fala em vol-
ta às aulas presenciais, 
as ferramentas digitais 
aparecem, mais uma vez, 
como grandes aliadas de 
alunos e professores. 

Nesse contexto, o en-
sino híbrido se apresenta 
como uma das soluções 
para a reabertura das es-
colas. Mesclar o ensino 
presencial com o remoto 
é uma das formas encon-
tradas para possibilitar 
o retorno das atividades 
presenciais, garantindo 
o distanciamento social 
seguro entre os estudan-
tes. A ideia é que haja um 
rodízio entre os alunos 
para garantir que todos 
estudem sem estar fisica-
mente no mesmo lugar, 
ao mesmo tempo.  

Mesmo antes da pan-
demia, o ensino híbrido 

A volta às aulas e o ensino híbrido 

Artigo

n Tatiana Santana 

já vinha sendo conside-
rado uma das maiores 
tendências educacio-
nais do século XXI. E 
diante do que estamos 
vivendo, agora promete 
ganhar força e velocida-
de, com uma caracterís-
tica principal: permitir 
que o aluno estude, em 
alguns momentos, com 
a presença do profes-
sor, e que, em outros, 
estude sozinho, com a 
ajuda da tecnologia. 

Porém, com todas 
as suas características e 
complexidades, o ensino 
híbrido ainda é uma re-
alidade distante no Bra-
sil. O que vemos agora é, 
principalmente, o ensino 
remoto em plataformas 
de videoconferência, 
uma versão mais próxi-
ma da sala de aula con-
vencional em contexto 
de isolamento social.  

Mas os conceitos do 
ensino híbrido vão mui-
to além da mistura do 
presencial e do on-line. 
É importante entender 
que os alunos podem 
realizar muitas ativida-
des diferentes mediadas 
pela tecnologia: podem 
ser propostos trabalhos 
de pesquisa, produção 

de textos, imagens, áu-
dios e vídeos, interação 
em pequenos grupos 
com as mais variadas fi-
nalidades e até acesso a 
plataformas adaptativas 
para aprender conteú-
dos específicos.  

Essa forma de ensi-
no permite que o aluno 
desenvolva sua autono-
mia, tanto em relação 
ao tempo que dedica 
a seus estudos quanto 
para buscar conteúdos 
de seu interesse. O alu-
no assume a posição 
de protagonista de seu 
aprendizado e o profes-
sor passa a ser mais um 
mentor/guia desse pro-
cesso. Também envolve 
um conhecimento am-
plo de metodologias, 
práticas, ferramentas 
e conteúdos digitais e, 
por isso, ainda levará 
algum tempo até que 
seja colocado em práti-
ca de fato. Estamos em 
um caminho necessá-
rio, que ainda pode ser 
muito mais explorado 
pelas escolas, com ou 
sem isolamento social. 

tatIaNa saNtaNa 
é dIretora pedagógIca 

do colégIo 
exterNato são José 

Na paNdemIa, houve o trIste au-
meNto de casos de vIolêNcIa coN-
tra a mulher. Devemos refor-
çar que violência é qualquer 
tipo de agressão, seja ela física, 
psicológica, sexual, patrimo-
nial ou moral e deve ser com-
batida. Alguns fatores como 
o aumento do consumo de 
álcool e drogas, problemas 
financeiros e com a saúde 
mental, podem ser gatilhos 
para revelar indivíduos agres-
sivos ou expor mais o lado 
violento da pessoa. Temos 
que levar em consideração 
que o indivíduo não se tornou 
violento ou agressor durante 
a pandemia. A violência é um 
comportamento aprendido 
em casa ou na sociedade.

Muitos acreditam que 
no período pós-pandemia 
as agressões vão diminuir, 
caso isso ocorra, a queda 
não corresponde à realidade. 
Em lares que ocorrem essas 
agressões, as relações e os la-
ços familiares já apresentam 
fragilidades, muitas vezes por 

Combatendo a violência contra a mulher 

Artigo

n Alessandra Augusto

conta de históricos de violên-
cia verbal e até física.

Para combater é impor-
tante dar voz e credibilidade 
a vítima. Muitas vezes, ela fica 
desacreditada, pois parte dos 
agressores são sociáveis, bons 
amigos e prestativos. Isso faz 
com que estejam acima de 
suspeitas, mas em seu lar são 
opressores, violentos e agres-
sores. Também é importante 
que vizinhos não se calem ao 
perceber algo, porque a víti-
ma, em geral, sente vergonha 
ou medo de buscar ajuda.

Alguns serviços acessíveis 
são a DEAM (Delegacia Es-
pecializada no Atendimento 
à Mulher) com atendimen-
to voltado para demanda da 
violência doméstica, dando 
o suporte e encaminhando a 
vítima para a rede de apoio, 
também às medidas prote-
tivas e aos abrigos sigilosos. 
Além disso, tem a campanha 
“sinal vermelho”, que a mu-
lher pode receber auxílio em 
farmácias imediatamente ao 
exibir um “X” na mão.

No artigo 35 da Lei nº 
11.340/06 prevê que a União, 
o Distrito Federal, os Esta-
dos e os Municípios poderão 
criar e promover, no limite de 
suas competências, centros 

de educação e de reabilitação 
para os agressores; e o artigo 
45 estabelece que nos casos 
de violência doméstica contra 
a mulher, o juiz poderá de-
terminar o comparecimento 
obrigatório do agressor aos 
programas de recuperação e 
reeducação. Para casos urgen-
tes, existem o Disque 180, da 
Central de Atendimento à Mu-
lher em Situação de Violência, 
e o 190, da Polícia Militar.

Dedico parte do meu tem-
po divulgando esses serviços 
em minhas redes sociais, sen-
do voluntária do Projeto Jus-
ticeiras, acolhendo, auxilian-
do, empoderando e fazendo 
com que essa vítima perceba 
que pode estar em situação 
de violência. Para combater a 
violência precisamos de uma 
rede de apoio, com medidas e 
ações educacionais, sociais e 
jurídicas. Denuncie qualquer 
tipo de violência contra a mu-
lher. alessaNdra augusto é for-
mada em psIcologIa, palestraNte, 
pós-graduada em terapIa sIstê-
mIca e pós-graduaNda em tera-
pIa cogNItIva comportameNtal 
e em NeuropsIcopedagogIa. é a 
autora do capítulo “como um 
famIlIar ou amIgo pode aJudar?” 
do lIvro “é possível soNhar. o 
câNcer Não é maIor que você

o período de paNdemIa cau-
sado pelo Novo coroNavírus 
reforça um hábIto comum e 
cultural do brasIleIro: a au-
tomedicação. Uma pesqui-
sa realizada pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), 
por meio do Instituto Data-
folha, constatou que a au-
tomedicação é um hábito 
comum entre 77% dos bra-
sileiros. A mesma pesquisa 
apontou que 32% dos pa-
cientes têm o hábito de au-
mentar as doses prescritas 
por médicos para potencia-
lizar os efeitos terapêuticos.

Entre os medicamentos 
que tiveram aumento nas 
vendas, conforme a pesqui-
sa, estão Hidroxicloroquina, 
Paracetamol, Dipirona Só-
dica, Colecalciferol (Vita-
mina D) e Ácido Ascórbico 
(Vitamina C).

Vale ressaltar que grande 
parte da população faz uso 
de medicamentos a partir 
da indicação de familiares, 
amigos, colegas e vizinhos, 
esperando que o efeito seja o 
mesmo obtido pelos que in-
dicam, sem se preocupar que 
pode existir algum efeito não 
desejado. Inclusive correndo 
o risco de processos de into-
xicação com altas dosagem.

Em muitos casos, um 
simples analgésico pode 
causar grandes problemas 

Cuidados com a automedicação 
neste período de pandemia

Artigo

n  Adibe Khouri 

de saúde. Sempre há os prós 
e os contras e é fundamental 
a avaliação profissional. Por 
isso, antes do uso de medi-
cação é importante avaliar 
os possíveis riscos em rela-
ção ao benefício esperado. 
Entre os fatores que devem 
ser observados está o peso, 
a massa corporal e muitos 
outros aspectos.

Também é necessário um 
cuidado em relação aos an-
tiparasitários, que estão em 
alta nesta pandemia. Existem 
pessoas que possuem restri-
ções ao uso. Medicamentos, 
como a Ivermectina, exige 
uma orientação, caso con-
trário pode representar con-
sequências sérias em pessoas 
que tem doenças pré-exis-
tentes ou gerar algum proble-
ma a partir da administração 
deste medicamento.

Outro alerta se refere às 
vitaminas, levando em conta 
que todo excesso pode ser 
prejudicial. Por isso, devem 
ser usadas somente se ne-
cessário. A vitamina C, por 
exemplo, tem um limite de 
absorção, passando da quan-
tidade ideal ela é eliminada. 
Caso um paciente tenha in-
suficiência renal, a vitamina 
pode ficar armazenada e esse 
excesso ficar depositado em 
outras partes do organismo.

Além disso, muitos medi-
camentos têm exigência de 
retenção da receita na tenta-
tiva de minimizar o consumo 
indiscriminado. Por isso, a 
importância da orientação 

médica ou de um farmacêu-
tico. Precisamos conviver 
com essa situação da pande-
mia e, antes da medicação, 
os cuidados preventivos são 
fundamentais, não somente 
no caso do novo coronavírus, 
mas em todas as outras viro-
ses. Nem sempre seguimos a 
ideia da medicina preventiva, 
mas curativa.

Para se ter uma ideia, de 
acordo com o estudo “Carac-
terização do perfil das intoxi-
cações medicamentosas por 
automedicação no Brasil”, 
entre os anos de 2010 e 2017, 
foram notificados mais de 
560 mil casos de intoxicação, 
sendo quase 300 mil por me-
dicamento como agente tó-
xico mais frequente, corres-
pondendo a 52,8% do total 
das ocorrências.

Por isso, é importante que 
a população faça o uso racio-
nal de medicamentos, princi-
palmente os medicamentos 
isentos de prescrição (MIP’s), 
para que quando os pacien-
tes que necessitam de um 
tratamento específico, pos-
sam usar aquela substância 
nas dosagens corretas e pelo 
tempo adequado, sem ne-
nhuma baixa ou problema 
em estoques. E lembre-
-se: é fundamental a bus-
ca por orientação médica 
ou de um farmacêutico. 
Não se automedique.

adIbe KhourI é 
coordeNadora e professora 

do curso de farmácIa da 
faculdade estácIo de goIás
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Gênio brasileiro da Comédia
Considerado por muitos como o maior GÊNIO da COMÉDIA que o brASIl já 
teve, o cearense de Maranguape, Chico ANYSIO, conquistou popularidade 
através de seu hUMOr fino em programas televisivos como “ChICO Total”, 
“Chico Anysio ShOW” e “A Escolinha do PrOFESSOr Raimundo”. Confira 
uma lIStA com seus personagens mais FAMOSOS:
•	AlbErtO Roberto
•	bENtO Carneiro
•	bOZÓ
•	 COAlhADA
•	 JUStO Verissimo
•	NAZArENO
•	PAINhO
•	PANtAlEÃO
•	 Primo	rICO
•	 Professor	rAIMUNDO
•	 SAlOMÉ
•	 tAVArES

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Como a vida é 
engraçada, eu deixo 

todo mundo no vácuo e 
a única pessoa que eu 
não deixo, me deixa.

Lua e Sol incen-
tivarão hábitos 
saudáveis e dimi-
nuição do estres-

se. Inclua cuidados com o 
corpo, meditação ou prática 
de esporte na rotina e aposte 
numa vida mais equilibrada. 
Vênus em harmonia com seu 
signo favorecerá o amor. 

Bom momento para 
se expor, brilhar em 
apresentações ou 
reunião de trabalho 

e conquistar novos espaços. O 
dia também trará proximidade 
com os filhos ou reflexões sobre 
gravidez. Sol e Lua em harmonia 
com seu signo iluminarão cami-
nhos do coração.

O dia trará sa-
tisfação e bem-
-estar com os 

resultados de arrumações 
na casa, conforto, seguran-
ça e o carinho da família. 
Lembranças de momentos 
marcantes darão saudades 
de alguém especial ou de 
uma época gostosa. 

As comunica-
ções estarão 
abertas. O dia 

trará aprendizado e infor-
mações relevantes. Circule 
nas redes, inicie relações e 
aumente as chances para o 
amor, se estiver só. Um ro-
mance que começar agora 
poderá se firmar. 

Aumento de des-
pesas cobrará 
planejamento do 

orçamento. Resolva assun-
tos financeiros e práticos 
hoje. Se organizar direitinho, 
você dará conta de todas 
as demandas. Sol e Lua 
iluminarão investimentos e 
caminhos para ganhar mais. 

Com Lua e Sol 
em seu signo, o 
projeto de vida 

ficará iluminado. Boas notí-
cias de longe e sucesso pro-
fissional jogarão a autoes-
tima para cima. Emoções 
estarão à flor da pele hoje. 
Encontre tempo para se cui-
dar e investir no bem-estar. 

Cultive a sere-
nidade. Sol e 
Lua favorece-

rão o autoconhecimento e 
a sintonia com a espiritua-
lidade. Apoie a família e a 
equipe com sensibilidade 
e empatia. O ambiente de 
trabalho poderá parecer 
confuso hoje.

Amigos farão sur-
presas gostosas. 
Amplie a partici-

pação social e fortaleça 
amizade. Pesquisas de tra-
balho trarão informações 
importantes para um novo 
projeto. Resposta sobre 
um contrato ou orçamento 
poderá atrasar. 

Caminhos para o 
futuro ficarão ilu-
minados. Impul-

sione um empreendimento 
e espere por ótimos resul-
tados. Sol e Lua anunciam 
sucesso profissional e fi-
nanceiro. Você poderá re-
ceber uma promoção ou 
proposta de trabalho. 

Convite inespe-
rado ou notícia 
de longe poderá 

alterar a programação. Mo-
mento de fé e de expansão 
do projeto de vida. Entu-
siasmo e otimismo com no-
vos planos. Você encontrará 
soluções para conciliar a fa-
mília e os projetos pessoais. 

Prefira a privacidade 
hoje. Respostas exis-
tenciais darão novo 
sentido à vida. Ótimo 

momento para mudanças que 
darão mais tranquilidade e segu-
rança. Você poderá experimentar 
um lifestyle diferente, elevar pa-
drões de conforto ou transformar 
antigos padrões emocionais.

Amor em fase de 
realizar os sonhos. 
Sol e Lua trarão 

mais clareza e sensibilidade na 
relação íntima e parcerias de 
trabalho. Se estiver só, novo 
romance poderá começar 
como amizade e resultar em 
casamento. Ótimo momento 
para firmar relacionamentos.

Peanuts
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