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PÁGINA 04FAMOSOS Brasileiros descobrem que garota de anúncio ao som 
de “Ziriguidum” é colombianaTonico Pereira diz que é viciado em sexo e fala sobre 

vida de comerciante: “Fali oito vezes”

TEMPO HOJE Brasília Goiânia PalmasMáxima 28ºC Mínima 19ºC
Tendência Estável

Máxima 32ºC Mínima 22ºC
Tendência Estável

Máxima 31ºC Mínima 24ºC
Tendência Estável

PÁGINA 03

EDUCAÇÃO

Prefeitura atende 
380 alunos autistas 
em suas unidades educacionais
Professores da rede municipal garantem 
o desenvolvimento dos educandos, que 
são lembrados neste 2 de abril
Divulgação
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CINEMA
Viúva Negra

A Marvel divulgou um 
novo trailer legendados 
de “Víúva Negra”, filme 
solo da heroína vivida 
por Scarlett Johansson. 
A prévia abre com um 
flashback dos filmes dos 
Vingadores e inclui mui-
tas cenas inéditas da ju-
ventude da heroína para 
anunciar o lançamento 
da produção simultane-
amente nos cinemas e 
no Disney Plus (“por um 
custo adicional”).

“Viúva Negra” acom-
panha Natasha Roma-
noff (Johansson) após 
fugir dos EUA, passan-
do-se entre os eventos de 
“Capitão América: Guer-
ra Civil” e “Vingadores: 
Guerra Infinita”.

O longa tem roteiro 
de Jac Schaeffer (do curta 
“Olaf em uma Nova Aven-
tura Congelante de Fro-
zen”) e direção da austra-
liana Cate Shortland (“A 
Síndrome de Berlim”), e 
introduz a “família” russa 
da protagonista, formada 
por personagens vividos 
por Florence Pugh (“Mid-
sommar”), David Harbour 
(“Stranger Things”) e Ra-
chel Weisz (“A Favorita”).

Após mais de um ano de 
adiamento, a estreia vai final-
mente acontecer em julho.

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
Pedro Coelho - Pedro 
Coelho apronta todas 
no campo onde mora. 
Sua principal diversão 
é pregar peças em 
Thomas McGregor, que 
não gosta de animais. 
Para completar, eles 
disputam a atenção da 
doce vizinha Bea.

DOMINGO MAIOR
O Príncipe - Um 
assassino aposentado 
deve voltar à ativa e 
confrontar um antigo 
inimigo quando a sua 
filha é sequestrada.

CINEMAÇO 
Mar em Fúria - Pessoas 
corajosas arriscam 
suas vidas colocando 
seus barcos de pesca 
e navios de resgate 
contra as forças da 
natureza. Seus piores 
temores se tornam 
realidade no Halloween 
de 1991, quando são 
confrontados pela maior 
tempestade da história.

CORUJÃO I 
Califórnia - O ano é 
1984. Estela vive a 
conturbada passagem 
pela adolescência. O 
sexo, os amores, as 
amizades; tudo parece 
muito complicado. Seu tio 
Carlos é seu maior herói, 
e a viagem à Califórnia 
para visitá-lo, seu grande 
sonho. Mas tudo desaba 
quando ele volta magro, 
fraco e doente. Entre 
crises e descobertas, 
Estela irá encarar uma 
realidade que mudará, 
definitivamente, sua forma 
de ver o mundo.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE
Vovó... Zona 2 - Após 
prender famoso ladrão 
de bancos, detetive do 
FBI precisa mais uma vez 
se disfarçar como uma 
senhora idosa. Desta vez, 
ele tem que encontrar o 
suspeito de espalhar um 
vírus de computador que 
pode dar aos inimigos 
do governo acesso a 
arquivos confidenciais. 

Ele se disfarça para 
trabalhar como babá na 
casa do criador do vírus. 
Além do caso, ainda 
tem que lidar com os 
problemas da família.

TELA QUENTE 
Assassino a Preço 
Fixo 2: A Ressurreição 
- Arthur Bishop (Jason 

Statham) é obrigado 
a reativar o seu lado 
criminoso quando o 
amor de sua vida é 
sequestrado. Na mão 
do inimigo, ele é forçado 
a viajar pelo mundo 
para completar três 
impossíveis assassinatos 
e fazer o que sabe 
melhor: fingir que 

foram acidentes.

CORUJÃO I 
Caminhos Perdidos - 
Um bandido sequestra 
um garoto de 13 anos, 
cuja mãe acaba de morrer. 
Juntos, eles embarcam 
em uma série de assaltos 
e logo desenvolvem uma 
forte ligação.



Domingo, 4 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3

EDUCAÇÃO

IGP-M

Daniela RezenDe - No Dia 
Mundial de Conscien-
tização do Autismo, 2 
de abril, a Prefeitura de 
Goiânia tem muito a co-
memorar. Cerca de 380 
alunos com Transtorno 
do Espectro do Autismo 
(TEA) são atendidos nas 
instituições educacio-
nais da Capital, no ensi-
no regular e unidades de 
inclusão, com profissio-
nais especializados.

É o caso da Alice Arrais 
Mesquita, 6 anos, matri-
culada na Escola Muni-
cipal Nossa Senhora da 
Terra, no Jardim Curitiba. 
A criança frequenta o en-
sino regular e a Sala de 
Recursos Multifuncional. 
A mãe Tacielly Arrais Sou-
sa conta como a filha está 
se desenvolvendo, mes-
mo com ensino remoto.

“Agora que Alice está 
começando a falar, dis-
tinguir cores e reconhe-
cer algumas letras. Sinto 
uma diferença enorme, 
desde quando ela come-
çou a receber o atendi-
mento especializado ain-
da no Centro Municipal 
de Educação Infantil, por 
volta dos quatro anos. A 
professora faz essa inter-

mediação e me orienta 
para saber se está dando 
certo e quais as reações 
da Alice com as ativida-
des”, relata Tacielly.

A professora Lore-
na Azevedo trabalha na 
Associação Pestalozzi de 
Goiânia - Centro de Aten-
dimento Especializado 
(CAE) Renascer, institui-
ção conveniada à Edu-
cação (SME). De acordo 
com ela, os problemas 
mais comuns naqueles 
que apresentam autismo 
são dificuldade de inte-
ração social e interesses 
restritos ou repetitivos.

“Vale salientar que al-
gumas pessoas podem ter 
o transtorno e com acom-
panhamento de terapias 
no setor clínico e suporte 
pedagógico, que são ofe-
recidos dentro das insti-
tuições, desenvolvem-se 
de maneira independen-
te. Já outras necessitam 
de atenção para a reali-
zação de atividades por 
toda a sua vida. Dessa for-
ma, é muito importante 
que o indivíduo receba 
as intervenções corretas, 
que são fundamentais na 
sua independência e qua-
lidade de vida”, explica.

AUTISMO
O Dia Mundial de 

Conscientização do Au-
tismo, 2 de abril, foi de-
finido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
em 2007, com o objetivo 
de garantir a conscien-
tização a respeito do 
Transtorno do Espectro 
e reduzir cada vez mais 
o preconceito existente 
contra esse público.

Em Goiânia, os edu-
candos com autismo são 
atendidos pelo Atendi-
mento Educacional Es-
pecializado (AEE) em dois 
centros municipais de 
Apoio à Inclusão (Cmai), 
nas 35 salas de recursos 
multifuncionais instala-
das nas unidades de ensi-
no, além das instituições 
conveniadas de ensino 
especial Associação Pes-
talozzi Renascer, Centro 
de Orientação, Reabilita-
ção e Assistência ao En-
cefalopata (Corae) e As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) 
Helena Antipoffi. Os pro-
fessores vinculados atu-
am conforme orientações 
da Gerência de Inclusão, 
Diversidade e Cidadania.

Daniela RezenDe

Prefeitura atende 380 alunos autistas 
em suas unidades educacionais

Índice Geral de Preços-Mercado fechou o mês de marca em alta

Professores da rede municipal garantem o desenvolvimento dos educandos, que são lembrados neste 2 de abril

Divulgação

O Índice Geral de Pre-
ços Mercado (IGPM) voltou 
a acelerar e fechou o mês 
de março de 2021 com alta 
de 2,94%, de acordo com 
divulgação feita nesta ter-
ça-feira (30/03) pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). 
Com este resultado, o índi-
ce acumula alta de 8,26% 
no ano de 2021 e de 31,10% 
nos últimos 12 meses.

O IGPM é calculado 
mensalmente e divul-
gado pela FGV no final 
de cada mês referência. 
O índice é o principal 
indexador de tarifas de 
serviços. Entre eles es-
tão: internet, energia 
elétrica, TV por assina-
tura e a correção anual 
dos contratos de alugu-
éis residenciais.

Assim como algumas 
pessoas já estão fazen-
do, individualmente ou 
por meio de imobiliárias 
administradoras de imó-
veis, a troca do índice de 
reajuste para os contratos 
de locação, do IGPM para 
o IPCA, por exemplo, é 
uma das possibilidades 

de composição para o 
reequilíbrio contratual 
entre contratantes, nes-
te momento de alta tão 
intensa e extremamente 
incomum do Índice Ge-
ral de Preços de Mercado.

COMO ESSA ALTA 
PODE AFETAR 
LOCADOR E 
LOCATÁRIO

De acordo com o ad-

vogado Diego Amaral, 
especializado em Direi-
to Imobiliário, esse sal-
to histórico na taxa do 
IGPM afeta diretamente 
famílias que moram de 
aluguel. “Mas é possível 
negociar uma redução 
no valor da locação es-
tabelecida em contrato 
ou no percentual de re-
ajuste, principalmente 
locatários que perde-

ram o emprego ou par-
te da renda por conta 
da crise gerada pela 
pandemia que atraves-
samos. Precisa haver 
bom-senso de ambas 
as partes”, revela Diego.

O advogado diz tam-
bém que a pandemia 
trouxe grandes mudan-
ças ao mercado imobili-
ário. “Quem teve o orça-
mento familiar afetado 
pela crise pode even-
tualmente utilizar de 
documentos que com-
provem o prejuízo finan-
ceiro, como holerites e 
notas fiscais” explicou. 
Ele continua dizendo 
que não há formato de-
finido para negociação. 
Locador e locatário po-
dem chegar a um acordo 
que seja vantajoso para 
ambas as partes.

A crise econômica, em 
geral, afeta tanto inqui-
linos quanto locatários. 
Ou seja, bons pagadores 
costumam ser valoriza-
dos por proprietários, 
que preferem negociar o 
valor do aluguel do que 

ficar com o imóvel pa-
rado, gerando despesas. 
“Boa parte dos locadores 
utilizam a renda do imó-
vel como renda familiar 
ou como complemento 
de aposentadoria. Por 
isso, é recomendado que 
o inquilino solicite o des-
conto quando, de fato, 
for necessário”, aconse-
lhou Diego.

Diego alerta também 
que não existe obrigato-
riedade de uso de qual-
quer índice como refe-
rência para a correção 
de rentabilidade, inde-
pendente de qual seja, 
em contratos, tampouco 
do IGPM em locação de 
imóveis. Ele apenas é o 
mais utilizado pelo mer-
cado. “Ele é facultativo. 
Há uma livre negociação 
pelo uso do indexador 
que mais reflete o equilí-
brio econômico de cada 
atividade”, reforçou.

Na avaliação do ad-
vogado, inclusive, o in-
dicador que mais refle-
tiria neste momento um 
equilíbrio seria o Índice 

Nacional de Custo da 
Construção (INCC) que 
reflete os desafios da 
falta de materiais, servi-
ços e mão de obra que 
compõem os custos dos 
imóveis. “O IGPM não foi 
desenvolvido para esse 
fim [aluguel], mas resta 
ao inquilino propor um 
novo parâmetro de base 
para atualizar e ajustar 
essa taxa ativa”.

O advogado Diego 
Amaral finaliza dando 
dicas de como negociar 
o aluguel: “Compare o 
valor do seu aluguel com 
o de imóveis vizinhos; 
reúna documentos que 
comprovem sua redu-
ção de renda; reforce que 
você é um bom pagador e 
cuida do imóvel; conver-
se com a imobiliária so-
bre descontos para paga-
mento adiantado; sugira 
um valor de aluguel justo 
que possa pagar em dia; 
mostra como pretende 
pagar o aluguel proposto 
em dia por, pelo menos, 
um ano”.

Johny CânDiDo
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Dois tempos
1. Belo está de volta às plataformas de strea-

ming com “Vida que Segue”, primeiro lançamento 
de 2021 do cantor, que conta a história do fim 
de um relacionamento e sobre guardar as boas 
memórias vividas pelo casal. Composição de Pra-
teado e Jon, a faixa disponível nos principais apli-
cativos de música, ganhou um lindo vídeo clipe 
gravado em São Paulo, com direção de DIG-JAM.

2. Apresentado pela GR Shows, escritório artístico 
responsável pela carreira do pagodeiro, os conteúdos 
já estão liberados no YouTube oficial do cantor e nas 
principais plataformas digitais de música. Ainda para 
2021, Belo prepara a gravação do projeto “Lado B do 
Belo” com um repertório recheado de grandes suces-
sos do pagode. Belo é um dono de dezenas de hits que 
embalam boas histórias há quase 30 anos.

Por Todas
A secretária de Politicas para Mulheres, Tatiana 

Lemos, com o apoio da primeira dama Thelma Cruz 
realiza campanha para doação de cestas básicas e 
roupas para mulheres em situação de vulnerabili-
dade. O programa “Por Todas” doa produtos para as 
vítimas de violência doméstica, acolhidas na Casa 
Abrigo Sempre Viva e para outras cadastradas pela 
pasta. As doações podem ser entregues à sede da 
secretaria, na Rua 74, no Centro.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? 
A maçã é rica em 
vitaminas e minerais.

n VIROU LEI- 
Construtoras, em 
Goiânia, terão de 
plantar duas mudas 
de arvores por cada 
unidade imobiliária 
residencial ou comercial 
de edificação de uso 
coletivo construída 
em área urbana.

n NÚMEROS - O 
Tribunal de Justiça 
de Goiás (TJGO) foi 
um dos três tribunais 
estaduais de médio 
porte do País que mais 
produziu sentenças, 
acórdãos e decisões 
durante o período de 
um ano de teletrabalho, 
como regime 
preferencial no Poder 
Judiciário. Foram 596,6 
mil sentenças enquanto 
que o acórdãos, pouco 
mais de 1 milhão 
de decisões e 1,6 
milhão de despachos. 
O Judiciário de 
Goiás alcançou a 
oitava posição na 
produtividade entre os 
27 tribunais do Brasil.

n RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS - 
O Pronto Socorro 
de Queimaduras 
promoveu uma live 
sobre Relações 
Interpessoais e 
Profissionais em 
tempos de Covid-19, 
para seu corpo clínico 
e funcionários, pilotada 
pela psicóloga Priscilla 
Frota (foto)

VIDA QUE 
SEGUE 
Belo lança sua 
primeira faixa de 
2021, Vida que 
Segue, música 
que fala de 
uma desilusão 
amorosa e 
mostra que todo 
fim também é 
um recomeço. 
Há sempre um 
ensinamento. 
“Cada história 
dá certo no 
tempo que dura, 
e depois, é vida 
que segue”, 
afirmou Belo

Divulgação

EXÍLIO PANDEMÔNICO 
O cantor e compositor baiano Alceu Valença lançou 
nas plataformas de streaming, o disco “Sem Pensar no 
Amanhã”, com 11 faixas – 10 regravações e uma inédita, 
o samba que batiza o trabalho, contou com produção do 
produtor Rafael Ramos, produzido em meio à pandemia 
e retrata sua vida durante o isolamento social

Reprodução/Léo Aversa

Divulgação

Gazeta Multiplataforma LTDA
CNPJ: 17.766.906/0001-14

Usuários brasileiros de 
redes sociais, independen-
temente do conteúdo a que 
acessavam, tornaram-se 
alvo nas últimas semanas de 
um mesmo anúncio publi-
citário de um aplicativo de 
vídeos curtos que grudou na 
mente de muitos por repe-
tir o trecho de “Ziriguidum”, 
musica da banda Filhos 
de Jorge: “o pé faz assim, 
mãozinha pro ar, balança 
o pescoço pra la e pra cá, 
enquanto uma jovem ves-
tindo um cropped preto e 
uma saia branca faz passos 
de dança. Após repercussão, 
internautas foram atrás do 
perfil da loira e descoriram 
que, afinal, ela não tinha 
uma conta na plataforma 
da propaganda em questão.

A garota que aparece no 
comercial veiculado na in-
ternet foi identificada como 
a colombiana Tatiana Del-
gado Lemus, que mora na 
cidade de Neiva e detém 
perfis ativos no Facebook, 
Instagram e TikTok.

Confira a postagem 
original ao som de “Ziri-
guidum”, feita no dia 23 de 
agosto de 2020:

Circula na web uma cap-
tura de tela tirada dos Sto-
ries de Tatiana, em que ela 
comenta sobre o uso de sua 

imagem em publicidade no 
Brasil sem sua autorização.

“Não tenho nada a ver 
com o aplicativo Kwai. Não 
tenho nenhum tipo de con-
ta lá. Eles pegaram um ví-
deo meu sem minha auto-
rização e o publicaram no 
anúncio de YouTube para o 
Brasil. Tive que limitar os co-
mentários de minhas redes 
sociais devido aos comentá-
rios maliciosos que recebo 
diariamente. Já entrei em 
contato com o aplicativo 
para que exclua o anúncio, 
mas não tive resposta. Por 
favor, deixem de me enviar 
mensagens porque eu não 
tenho nada a ver com esse 
anúncio”, afirmou.

No Instagram de Tatia-
na, os comentários ainda 
estão fechados, mas no Ti-
kTok é possível ver uma sé-

rie de mensagens deixadas 
por brasileiros, atraídos 
para o perfil dela por causa 
da propaganda.

“Eu não te aguento 
mais, mulher”, disse um 
usuário numa das posta-
gens da jovem, seguido por 
vários “K” de risada.

“O pé faz assim, não es-
tou suportando mais”, es-
creveu outro, referindo-se à 
música do anúncio.

“Para de atrapalhar 
meus vídeos”, pediu mais 
um internauta.

“Moça, sai das propa-
gandas do YouTube, eu não 
consigo mais assistir”, regis-
trou um usuário.

“Finalmente achei a pes-
soa que inferniza meu You-
Tube”, declarou outro.

No Twitter, uma série 
de memes também foi fei-
ta ultimamente brincando 
com o tanto que o comercial 
com a música “Ziriguidum” 
passou no YouTube. Há 
também posts dizendo que 
notaram uma substituição 
da propaganda do Kwai, que 
não estaria mais usando o 
vídeo da colombiana. Veja 
alguns: Procurado, o apli-
cativo Kwai ainda não se 
pronunciou sobre o uso da 
imagem de Tatiana num de 
seus anúncios.

Tonico Pereira diz que é 
viciado em sexo e fala sobre vida 
de comerciante: “Fali oito vezes”

Tonico Pereira agora 
pensa duas vezes antes de 
fazer uma piada. Famoso 
pela verborragia sem freio, 
o ator tem sido confrontado 
pela filha Nina, de 15 anos. 
Feminista ferrenha, ela não 
admite certos comporta-
mentos que identifica no pai 
de 72 anos (“Nina tem me 
ensinado a me regenerar do 
machismo”, diz). Enquanto 
leva um choque de realida-
de, Tonico acessa as memó-
rias do tempo em que a mãe 
incentivava sua valentia em 
brigas de rua e o proibia de 
chorar. Nascido em Cam-
pos dos Goytacazes numa 
família pobre, ele começou 
a trabalhar aos 8 anos. Ven-
deu mariola e parafuso, fez 
faxina, foi peixeiro e avião 
de contrabando de relógio 
importado e lança-perfume.

A vivência do ator, que 
não decora texto e usa ponto 

eletrônico há 15 anos, será 
contada no documentário 
“Toniquices do Pereira”, di-
rigido por Lucas Rossi (“sou 
muito rasgado, e isso, às ve-
zes, pode chocar”, diz ele, so-
bre o conteúdo do filme). O 
ator, que gravou participação 
em “Um lugar ao sol”, nove-
la que sucederá a “Amor de 
mãe”, está reservado para a 
próxima trama de João Ema-

nuel Carneiro. Após superar 
problemas de saúde (teve 
diverticulite há dois meses 
e pneumonias) e vacinado 
contra a Covid-19, ele lamen-
ta a morte por coronavírus da 
ex-mulher, que tinha câncer 
(“prefiro eu morrer do que 
as pessoas ao meu lado, não 
tenho mais lágrimas”).

Na conversa com O Glo-
bo, Tonico lembra o passado 
de sexo, drogas e rock and 
roll, diz que seus maiores 
erros foram com as mulhe-
res com quem se relacionou 
(“peço perdão a todas”) e 
que tem aprendido muito 
com os filhos adolescentes 
- Nina é gêmea de Antonio. 
Também revela que a libido 
anda a toda (“talvez o sexo 
seja um dos meus vícios 
mais fortes”). Dono de um 
brechó, conta ainda sobre 
vida de comerciante (“já fali 
umas oito vezes”).

Brasileiros descobrem que 
garota de anúncio ao som de “Ziriguidum” é colombiana
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Primeiro você olha o tamanho…depois a 
grossura…Em seguida põe a mão para sentir…

Só aí você tem coragem de sentar em cima, pra 
ver se o movimento de subir e descer é gostoso…

Viu como é fácil escolher um colchão novo?
Agora vai pedir perdão a Deus, mente poluída!

TEIXEIRA MENDES CONTA RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES
500 g de Bacalhau 
(Dessalgado)
1,5 litros de água
500 ml de leite de coco 
culinário
½ xícara (chá) de Óleo 
de coco Extra virgem
1 xícara (chá) de Grão 
de Bico (Cozido)
½ xícara (chá) de Cebola 
Picada
½ xícara (chá) de 
Pimentão Vermelho
½ xícara (chá) de 
Pimentão Verde
20 Azeitonas (picadas)
Cebolinha (a gosto)
Suco de 1 Limão
Sal e Pimenta do Reino 
(a gosto)

MODO DE PREPARO
Em uma panela coloque 
a água e o leite de 
coco, coloque 500g de 
bacalhau e cozinhe por 
cerca de 30 minutos ou 
até que comece a desfiar.
Misture todos os demais 
ingredientes, com 
exceção do cheiro verde 
e deixe marinando pelo 
tempo do bacalhau ficar 
pronto.
Escorra, Deixe esfriar e 
desfie com ajuda de um 
garfo ou com as mãos.
Misture o bacalhau com 
os ingredientes, adicione 
o cheiro verde e misture 
muito bem, leve para 
gelar no mínimo 2 horas.

SALADA FRIA DE BACALHAU, COM GRÃO DE BICO
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Página Bonita

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

Reparadores da Lacan Cosméticos elimina o 
frizz e as pontas bipartidas
Além de promover a disciplina dos fios, os 
produtos agem no cabelo sem pesar
Reparador Caviar e Pérolas: Promove nutrição 
intensa e revitalização da fibra capilar. Tem como 
principal ativo o Extrato de Caviar.
Reparador Ouro de Marrocos: Desenvolvidos 
para todos os tipos de cabelo, esse reparador 

mantém os fios hidratados e protegidos, eliminando o frizz e as 
pontas bipartidas. Seus principais ativos são Óleo de Argan e 
Macadâmia.

Reparador Pós-Química: Indicado especialmente para cabelos 
fragilizados por processos químicos, o produto restaura os fios e 
elimina as pontas bipartidas. Seus principais ativos são Spirulina e 
Provitamina B5, proporcionando um cabelo mais forte.

Preço Médio: R$20,25
A LACAN, fundada em 1991, é uma marca brasileira especializada 

em produtos de tratamento cosmético capilar com qualidade e 
performance de produtos profissionais. Uma empresa que preza pela qualidade 
dos produtos e pelo respeito aos consumidores e colaboradores. Com uma grande 
variedade de produtos para diferentes necessidades do cabelo, todos desenvolvidos 
com matérias-primas rigorosamente selecionadas e com eficácia comprovada. SAC: 
(11) 3934-4570 sac@lacan.com.br | http://www.lacan.com.br/ | Facebook: https://www.
facebook.com/Lacan.Cosmeticos.Oficial 

Instagram: https://www.instagram.com/lacancosmeticos | Os produtos LACAN podem ser 
encontrados nas principais perfumarias de São Paulo e em lojas online, como a Ikesaki 
em https://www.ikesaki.com.br/lacan. 

Com lançamento de duas novas linhas, Amávia 
amplia portfólio de produtos capilares infantis
Os produtos das linhas Cabelos Lisos e Finos e 
Cabelos Secos e Volumosos são veganos, livres 
de parabenos, sulfatos e corantes e contam com 
extratos botânicos na fórmula
Linha Kids Amávia - Cabelos Lisos e Finos
Com fórmula dermatologicamente testada, a linha foi 
desenvolvida livre de parabenos, sulfatos e corantes. Tem 
Ph neutro, é vegano e conta com estratos 
botânicos do Chá Verde, Babosa, Calêndula, 
o que tornam os produtos ainda mais suaves 
para o couro cabeludo e a madeixa dos 
pequenos. Todos os extratos possuem ação 
antioxidante, anti-inflamatória, hidratante e 
doadora de brilho, melhorando a beleza dos 
cabelos e protegendo a pele 
e couro cabeludo.
n  Shampoo Kids – Cabelos Lisos e Finos 

– 250ml – R$ 49,00
n  Condicionador Kids - Cabelos Lisos e Finos – 250ml 

– R$ 49,00
n  Leave-in Kids - Cabelos Lisos e Finos – 250ml – 

R$ 54,00
n  Máscara Hidratante Kids – Todos os tipos de cabelos 

– 300g – R$ 59,00
n  Preço do kit completo: R$ 211,00            
Linha Kids Amávia – Cabelos Secos e Volumosos
A linha para Cabelos Seco e Volumosos foi desenvolvida 

especialmente para crianças a partir de 3 anos.  A combinação entre óleo de Argan e os 
extratos botânicos de Chá Verde, Babosa, Calendula proporciona uma limpeza gentil 
que deixa o cabelo com toque seco, cheiroso, extremamente macio, sem nós e fácil de 
pentear, controla o frizz e o volume.

n  Shampoo Kids - Cabelos Secos e Volumosos – 250ml – R$ 49,00
n  Condicionador Kids - Cabelos Secos e Volumosos – 250ml – R$ 49,00
n  Leave-in Kids - Cabelos Lisos e Finos – 250ml – R$ 54,00
n  Máscara Hidratante Kids – Todos os tipos de cabelos – 300g – R$ 59,00
Preço do kit completo: R$ 211,00      

VAGAS OCIOSAS

TJGO julgará ação para que os 
não classificados no concurso 
da PM sejam convocados
Advogado de defesa dos candidatos, responsável por ação popular, comenta que 
falta de efetivo no Estado pode prejudicar Segurança Pública nos próximos anos

Johny Cândido - Realizado 
em 2016, o Concurso Públi-
co para ingresso na Polícia 
Militar do Estado de Goiás 
(PMGO), que disponibili-
zou 2.420 vagas destinadas 
ao cargo de Soldado de 3ª 
Classe e 80 vagas destina-
das ao cargo de Cadete, 
voltará a ser julgado pela 4ª 
câmara cível do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO) no 
próximo dia 8 de abril. Isso 
por quê, uma ação popular, 
pede que as vagas ociosas 
na corporação sejam ocu-
pados pelos não convoca-
dos para a etapa seguinte 
do certame. Na época, no 
decorrer das etapas, a ad-
ministração pública limi-
tou sobremaneira a par-
ticipação de centenas de 
candidatos, o que fez com 
que muitas das vagas não 
fossem preenchidas.

Apesar disso, o advoga-
do da ação, Agnaldo Bastos, 
explicou que os candidatos 
considerados “excedentes” 
podem pleitear o direito à 
convocação. “Os requeren-
tes eliminados durante as 
etapas do concurso à épo-
ca, não foram eliminados 
por causa das notas, mas 
por conta de algo chama-
do cláusula de barreira. 
Essa cláusula aplicada foi 
muito abusiva e prejudicou 
o próprio concurso, por-
que chegou no final e não 
conseguiram a quantidade 
total de candidatos neces-
sário pra preencher o que a 
administração pública pre-
cisava”, justificou.

Para o advogado, o que 
aconteceu resulta em uma 
carência muito grande de 
servidores públicos da PM. 
“São quase cinco anos sem 
concurso e esses proces-
sos demoram muito tempo 
para serem concluídos, já 
que envolvem várias eta-
pas. Então, se houver outro 
concurso, o que é imprová-
vel, por conta da pandemia, 
ele aconteceria, no mínimo, 
em 2022 e seria concluído 
entre 2023 e 2024. Ou seja, 
praticamente 7 ou 8 anos 
sem convocação de novos 
policiais”, reforçou Agnaldo, 
garantindo que e isso pode-
ria acabar afetando Segu-
rança Pública de Goiás, ou 
mesmo sobrecarregando 
os profissionais já atuantes.

Vale lembrar que o Mi-
nistério Público de Goiás 
(MPGO) também entrou 
com uma ação civil públi-
ca para tentar que cerca 
de 320 vagas do concurso, 
ociosas por conta de de-
sistências e reprovações 
no Teste de Aptidão Física 

(TAF), fossem preenchidas.

PEDIDO NEGADO
Em 2018, porém, a Justi-

ça chegou a negar o pedido 
do MP para que os candida-
tos aprovados e não convo-
cados para a etapa seguinte 
do certame preenchessem 
as vagas ociosas existentes 
no Estado. Para Justiça, a 
justificativa para a restrição 
ao prosseguimento de can-
didatos que não foram clas-
sificados dentro do número 
de vagas previsto pelo edital 
às fases seguintes está pre-
visto justamente por uma 
cláusula de barreira presen-
te no próprio regulamento, 
como informado pelo advo-
gado Agnaldo Bastos. Desta 
forma, segundo o que foi 
decidido, o pedido de con-
vocação não se justificaria.

O governador de Goi-
ás na época, José Eliton 
(PSDB), chegou a dizer que 

buscaria analisar junto à 
Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE) a possibilidade de 
realizar a convocação para 
o preenchimento das va-
gas ociosas, mas o assunto 
foi postergado e esquecido 
pelo governo.

INATIVOS
Além das vagas ocio-

sas, há também o aumen-
to na quantidade de inati-
vos da PM, que passou de 
4.284 para 6.593 de 2012 
para 2019, um aumento 
de 53,9%. No mesmo perí-
odo, o efetivo de militares 
na ativa cresceu apenas 
7,8%. Inativos são os “apo-
sentados”, policiais que 
estão na reserva, ou seja, 
que não trabalham mais, 
mas ainda podem ser con-
vocados para o serviço ati-
vo, e os reformados, que 
possuem mais de 62 anos 
ou são inválidos.
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Seu anúncio também é visto 
no Jornal - Gazeta do Estado

Ao pensArmos nA pessoA idosA, 
buscAmos entender As ques-
tões de envelhecimento e As 
demAndAs que mudAm com o 
pAssAr do tempo. A progres-
siva ampliação desta popu-
lação é algo que traz muitos 
questionamentos e deixam 
dúbias as conceituações 
encontradas. A começar 
pela representação dos ter-
mos velho, velhice, terceira 
idade e os diferentes con-
ceitos para cada membro 
da comunidade que vive ou 
discute esse público.

As nomenclaturas e o 
próprio entendimento de 
cada etapa da vida do ser 
humano não são estan-
ques, mas sim perpassam 
por mudanças. A cada 
momento histórico que se 
percebe uma maior longe-
vidade, tenta-se nomear as 

desde o fim de 2019, o mundo 
tem sido AssolAdo pelA pAnde-
miA de covid-19, de modo 
que AcompAnhAmos Apreensi-
vos As decisões dos governos 
mundiAis em seus esforços 
pelA contenção do vírus, o que 
fAz emergir os debAtes AcercA 
do pApel do estAdo. Tratam-
-se, sobretudo, de deba-
tes envolvendo a gestão 
pública que tem nas suas 
mãos a responsabilidade 
de manter seus entes em 
segurança (ou pelo me-
nos deveriam).

Ocorre que, a partir 
da segunda metade do 
século XX, as sociedades 
consolidaram complexas 
relações de produção, 
sujeitas aos movimentos 
do mercado financeiro. 
Consideramos, portanto, 
a existência de dois mer-
cados diversos coexisten-
tes em âmbito global. O 
primeiro deles é o finan-
ceiro - que nada produz 
e, em síntese, se alimenta 
de taxas de juros, compra 
e venda de ações, títulos 
e, assim por diante. Seus 
investidores é que deter-
minam para quais em-
presas seus capitais serão 
destinados.  O segundo 
mercado coexistente é 
o produtivo - o qual fica 
refém dos investimentos 
e opera, como o nome 
indica, da produção, ou 
seja, da transformação da 
matéria prima em produ-
to pela força do trabalho.

Cuidar de quem cuida

Escolhas entre vida e morte - elementos 
para pensar nas ações da gestão pública 
em período de pandemia

Artigo

Artigo

n Greice Carvalho

n Douglas Henrique

etapas da vida. Para tal se 
discute as ideias de idade 
cronológica, biológica, psi-
cológica e social.

Quase um quinto da po-
pulação brasileira é com-
posta por pessoas com 60 
anos ou mais, conforme 
pesquisa recente do Dieese. 
Além disso, segundo a Or-
ganização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS), em 2050, 
essa população deve somar 
2 bilhões de pessoas. Por-
tanto, deixo aqui um alerta: 
como está sendo observado 
esse aumento de percentual 
de idosos? Em qual instân-
cia e quais estratégias estão 
sendo pensadas para que 
eles não sejam apenas nú-
meros e sim haja um plano 
voltado às mudanças deste 
ciclo vital? E os envolvidos, 
como estão sendo tratados?

Neste contexto, dentre 
os profissionais que pre-
cisamos dar conta são os 
cuidadores. Aqueles que 
cuidam, muitas vezes são 
pagos para tal, mas há par-

celas de pessoas que não 
são remuneradas e que 
exercem essa função por 24 
horas durante os 7 dias na 
semana: os familiares. Será 
que estamos cuidando de 
quem cuida? O cuidador, 
seja este profissional ou fa-
miliar, tem todo o direito de 
cansar, pedir apoio e aces-
sar a sua rede, sendo im-
prescindível evitar o esgota-
mento emocional. Lembrar 
e permitir-se descansar, na-
morar, viajar ou a atividade 
que gosta de fazer é muito 
importante para prosseguir 
e ter qualidade de vida para 
si e para com a pessoa idosa 
que ali se convive.

Esse é um dos fatores 
primordiais a serem discu-
tidos nesse momento de 
aumento da longevidade. 
Cuidar de quem cuida é 
tema fundamental quando 
a pauta é envelhecimento.

greice cArvAlho é psicó-
logA e coordenAdorA do nú-
cleo de Apoio e Atendimento 
psicopedAgógico dA estácio

Evidentemente, exis-
tem mais fatores comple-
xos, no entanto, é possível 
dizer com segurança que 
é nessa contradição entre, 
financiamento e produ-
ção, que reside o cerne 
do nosso problema, pois 
as demandas produtivas 
são incessantes, sobre-
tudo aquelas considera-
das essenciais. Portanto, 
a mão de obra deve es-
tar presente nas fábricas 
e prestações de serviços 
para dar sustentação às 
demandas da população 
num contexto em que a 
convivência social traz o 
risco de contaminação e 
proliferação do vírus.

Nos deparamos com 
uma lacuna do sistema 
econômico, de modo que 
a grande massa que ven-
de sua mão de obra, difi-
cilmente tem condições 
de poupar para ficar sem 
trabalhar por longos pe-
ríodos. Apesar de a me-
táfora da formiga e da ci-
garra ser recorrente para 
estimular a dedicação ao 
trabalho, a economia é 
planejada para que ape-
nas uma pequena parcela 
da população possa con-
centrar renda.

De acordo com os 
dados do Programa das 
Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PE-
NUD), publicado em 
15/12/2020, 1% da popu-
lação brasileira concentra 
28,3% da renda nacional. 
Além disso, 10% da popu-
lação detém 42,5% e os 
40% mais pobres ficam 

com apenas 10,4% da 
renda brasileira.

Se recorrermos nova-
mente às formigas para 
uma metáfora econômi-
ca, é fácil verificar que 
não há essa desigualdade 
entre as operárias de um 
formigueiro e que todas 
elas trabalham ardua-
mente e tem os acessos 
aos mesmos recursos do 
que as outras.

Claramente nos distin-
guimos das formigas, nos-
sas culturas e sociedades 
são mais complexas, no 
entanto, devemos levar em 
consideração o elemento 
da distribuição de renda e 
perguntar por que, se todos 
trabalhamos para produzir 
esse montante, nem todos 
temos as mesmas condições 
de segurança e dignidade?

A superação da pande-
mia depende de medidas 
inteligentes para garantia 
da dignidade humana. Para 
haver produção é necessá-
rio, antes de tudo, garan-
tir a biossegurança. O que 
requer mais inteligência 
do que recursos, como se 
mostraram as políticas de 
monitoramento do Vietnã, 
que com uma população 
de 95,54 milhões, teve ape-
nas 2.421 casos e 35 mortes, 
enquanto nós já tivemos 
contabilizados mais de 11 
milhões de casos e perto de 
300 mil vidas ceifadas.  

douglAs henrique 
Antunes lopes é professor de 

filosofiA dA áreA 
de humAnidAdes 

do centro universitário 
internAcionAl uninter

em tempos de pAndemiA co-
vid-19, A Atenção deve estAr 
redobrAdA diAnte dos proce-
dimentos de cirurgiA plásticA. 
Pois algumas perguntas fre-
quentes no nosso dia a dia 
merecem destaque.

Quando me perguntam: 
Tive Coronavírus, quando 
posso fazer minha plástica?

Minha resposta é: De-
pende de como foi à gravi-
dade da doença e como se 
apresentaram os seus sinto-
mas. Aconselho operar após 
um mês aqueles pacientes 
assintomáticos ou que ti-
veram doença leve. Operar 
em um mês e meio aqueles 
que tiveram sintomatologia 
leve (tosse e falta de ar), sem 
necessidade de internação. 
Dois meses a dois meses 

Cirurgia plástica X Pandemia

Artigo

n Fernando de Nápole

meio para os que apresen-
taram sintomatologia mais 
intensa, diabéticos, imuno-
comprometidos ou hospi-
talizados. E três meses, para 
os que tiveram em UTI.

Para fazer qualquer que 
seja a cirurgia plástica os 
exames são os mesmos que 
normalmente exigimos dos 
pacientes. E para quem teve 
ou não o Covid-19 mante-
mos a conduta de fazer o 
RT- PCR laboratorial ou o 
swab nasal de teste rápido, 
cinco dias ou menos antes 
da cirurgia.

Temos a nossa dis-
posição duas vacinas até 
o momento: a Coronavac 
(vacina inativa) OXFORD 
(vacina viva). Quando o (a) 
paciente foi vacinado (a) 
há poucos dias recomen-
damos que as cirurgias 
eletivas sejam adiadas em 
duas semanas após “vaci-
na inativa” e 30 dias após 
“vacina viva”. Ainda assim, 

essa informação carece de 
estudos com grau de reco-
mendação maior do que os 
já existentes.

Do ponto de vista mé-
dico, o risco de se pegar 
Coronavírus é o risco so-
cial, desde que o hospi-
tal em que a pessoa for 
operada não seja um dos 
centros de atendimento 
e internação de pacien-
tes com Covid-19. O fato 
de estar com a imunidade 
baixa devido ao pós-ope-
ratório, pode acentuar a 
sintomatologia de Covid 
e aumentar sua gravidade 
caso seja acometida.

Não menos importan-
te, a crise de falta de vagas 
para internação em enfer-
maria ou UTI, devem ser 
colocada na balança no-
tadamente se for subme-
tida a cirurgias plásticas de 
grande porte.

fernAndo de nápole é 
médico cirurgião plástico

pouco se fAlA AtuAlmente so-
bre A vivênciA de Adultos e 
idosos no espectro do Autis-
mo. Como essa condição vai 
mudando ou não ao longo 
do tempo? O que percebe-
mos nas novas etapas viven-
ciadas? Que políticas públi-
cas temos nesse sentido?

Percebemos ainda um 
certo desconhecimento so-
bre o Transtorno do Espectro 
do Autismo, que perpassa o 
imaginário social como uma 
forma de mistério, e acaba 
criando mitos e preconcei-
tos. Nesse sentido, podemos 
citar as concepções sobre 
as “mães geladeira”, rótulo 
atribuído a mães de crianças 
com autismo. Acreditava-se 
que que elas causavam a 
apatia nos bebês por serem 

Autismo, além dos mitos e preconceitos

Artigo

n Marcia Rejane 

afetivamente frias. Ideia 
que já não é mais válida 
no meio profissional, mas 
pode fomentar conversas 
populares. Assim como o 
mito de que vacinas causa-
riam autismo, o que estimu-
lou uma onda “antivacinas”.

A compreensão do 
transtorno ainda apresenta 
desafios, principalmente 
pelo seu largo espectro. Não 
existe um único tratamen-
to, assim como suas causas 
também são relativas. Atu-
almente a tendência mais 
aceita é de ordem multifa-
torial, ou seja, fatores gené-
ticos e ambientais, em uma 
interação única.

Mas um avanço que es-
tamos conquistando, é o 
reconhecimento de que um 
indivíduo não deve ser re-
duzido ao seu diagnóstico. 
Pessoas com TEA também 
possuem grandes poten-
ciais de realização profis-
sional e pessoal. Tem sim 

seus desafios, associados 
com recorrência a intera-
ções sociais e ambientais.

Porém, qual de nós 
também não possui seus 
desafios? Quantos de nós 
talvez não tenhamos diag-
nósticos, simplesmente por 
não buscarmos avaliação 
profissional? Muitos diag-
nósticos de TEA, são desco-
bertos na idade adulta.

Como cidadãos, como 
humanos, precisamos 
compreender um pou-
co mais, investir em um 
mundo de respeito às 
semelhanças e diferen-
ças. Precisamos buscar o 
conhecimento a fim de 
evitar a desinformação 
que gera preconceito. É 
através do conhecimento 
que iremos construir uma 
sociedade mais fraterna e 
acolhedora para todos.

mArciA rejAne semen-
sAto, coordenAdorA de 

psicologiA dA estácio
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Obama, em
relação a
Donald
Trump

Ex-inte-
grante da

banda
Titãs

Apoio para
fratura no
braço ou 
antebraço

Título do
Brasil na
Copa de

1970

Amon-(?),
divindade
do Egito

faraônico

Letra-
símbolo
do euro

A da carta
anônima 
é desco-
nhecida

Giordano
Bruno,
ante a

Inquisição

1.501, em
algarismos
romanos

Pecado,
em inglês

Nelson 
Rodrigues,

drama-
turgo

Pedra, em
tupi-

guarani

O (?) da
MPB:  

Tim Maia

Leste, em
inglês

Aqui está

Armadilha da 
aranha (pl.)

Filme de Spike
Jonze (2013)

Marcha
de carros
Lâmina do
barbeiro

O "caule"
da couve

Amarra

Medicina
(abrev.)
Neste
lugar

Complexo
vitamínico

Abrigo
esquimó
feito de

blocos de
gelo(?) Corbusier, arqui-

teto franco-suíço 
que influenciou
Oscar Niemeyer

Limitada

Ícones
que

facilitam
o acesso
a pastas
(Inform.)

Sintoma da
labirintite
Veículo

ferroviário

O público-
alvo dos

romances
de Stephe-
nie Meyer
Confirmar
o que foi

declarado

Borda
As linhas
como a do
Equador

Vasta região do território russo

Pacotes de viagens em navios que
focalizam setores como gastronomia,

tatuagens, nudismo ou gêneros musicais

Ópera de
Giuseppe
Verdi am-
bientada
no Egito

faraônico
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HORÓSCOPO

Nem todos 
os homens são 

imaturos. Mas todos 
têm um pouco de 
criança teimosa.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Calvin e Haroldo
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