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desobrigAção do uso de máscArA

Secretaria Municipal de Saúde constata percentual ao comparar números com os apresentados 
no mês de março, em que foram registradas 56 internações. Mês de abril registra somente oito. 

Taxa de ocupação de leitos na capital é de 10,77% de UTI, e 2,22% de enfermaria
culturA  |  7

Goiânia reGistra queda de 86% 
em internações por covid-19
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eleições

Prazo para emitir ou regularizar título 
de eleitor termina quarta-feira, 4

Quem quiser votar 
nas eleições 2022 
tem até a próxima 
quarta-feira (4) 

para emitir ou regula-
rizar o título de eleitor. 
Esse é o prazo legal para 
que a Justiça Eleitoral 
conclua o cadastro de 
todo o eleitorado apto a 
votar em outubro.

O mesmo prazo vale 
para quem quiser trans-
ferir o domicílio eleitoral, 
mudando o município 
onde vota, bem como para 
incluir o nome social no 
título de eleitor – no caso 
de pessoas transsexuais e 
travestis. A data vale tam-
bém para idosos e pessoas 
com mobilidade reduzida 
solicitarem a transferência 
do local de votação para 
uma seção acessível.

Assim como em todo 
ciclo eleitoral, a busca 
por regularizar a situação 
do título tem aumentado 
com a proximidade do fim 
do prazo, o que levou a 
Justiça Eleitoral de diver-
sos estados a ampliar o 
horário de funcionamen-
to dos cartórios eleitorais. 

Vale lembrar, contudo, 

que todos os procedi-
mentos relativos ao títu-
lo de eleitor, incluindo a 
emissão do documento 
pela primeira vez, podem 
ser realizados inteira-
mente online, sem a ne-
cessidade de sair de casa, 
por meio do Atendimento 
Online ao eleitor.

Por meio da internet 

é possível, por exemplo, 
pagar multas eleitorais 
atrasadas e solicitar a re-
visão de dados no caso 
de título cancelados. De 
acordo com a Justiça Elei-
toral, mais de 6 milhões 
de títulos foram cancela-
dos de 2018 a 2021.

Isso pode acontecer, por 
exemplo, quando o eleitor 

não comparece à votação 
nem justifica a ausência 
por três eleições consecu-
tivas, apesar de se enqua-
drar nos critérios de obri-
gatoriedade do voto.

Contudo, quem teve o 
título cancelado por ter 
faltado à revisão do elei-
torado e à coleta de bio-
metria em seu estado não 

precisa se preocupar. No 
mês passado, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
suspendeu os efeitos do 
cancelamento devido à 
continuidade da pandemia 
de covid-19. Dessa manei-
ra, os eleitores nessa situa-
ção poderão votar normal-
mente em outubro. 

Para verificar e resol-
ver pendências relativas 
ao título, o eleitor deverá 
ter em mãos documentos 
como cadastro de pessoa 
física. Em alguns casos é 
necessário tirar fotos de 
rosto e de documentos, en-
tre eles RG e comprovante 
de residência, para solici-
tar determinados procedi-
mentos. Todas as informa-
ções estão disponíveis no 
portal da Justiça Eleitoral. 

O prazo limite para 
emitir ou modificar infor-
mações relativas ao título 
de eleitor é decorrente da 
Lei das Eleições, que prevê 
o fechamento do cadastro 
eleitoral 150 dias antes do 
pleito. Neste ano, a data do 
fechamento é 5 de maio.

mesmo prazo 
vale para 
transferência de 
domicílio eleitoral
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A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma seção acessível

Dias antes de Emmanuel 
Macron ser reeleito pre-
sidente da França, com 
58,5% dos votos válidos, 
no domingo (24), o minis-
tro do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) Sérgio Ba-
nhos se reuniu em Paris 
com autoridades fran-
cesas responsáveis pelo 
planejamento e acom-
panhamento eleitoral. 
O objetivo era ampliar a 
cooperação entre os dois 
países e aprimorar a or-
ganização das eleições 
no Brasil. Magistrado de 
um país no qual grande 
parte da população ainda 
não tem acesso à inter-
net e, quando tem, está 
exposta a notícias falsas, 
Banhos destacou a desin-
formação como um desa-
fio para o TSE.

Outro esforço contínuo 
do tribunal é o de man-
ter alto o engajamento 
da população na escolha 
de seus representantes. 
Ainda em setembro do 
ano passado, o TSE lan-
çou uma campanha espe-
cífica para os jovens que 
estão entrando na faixa 
de idade permitida ao 
voto. Com o slogan “Bora 
Votar. Eu vou porque eu 
posso”, a campanha in-
centiva o alistamento 
eleitoral e o “voto cons-
ciente” dos brasileiros de 
16 e 17 anos. Mesmo não 
sendo obrigados a com-
parecer às urnas, esses 
cidadãos podem partici-
par do processo eleitoral 
e escolher seus represen-
tantes nos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo.

“O objetivo da ação 
é estimular o interesse 
dessa faixa etária em par-
ticipar da vida política e 
conscientizá-los sobre o 
potencial que o voto tem 
de mudar a realidade do 
país. A campanha trans-
mite a mensagem de que 
o Brasil pertence a toda 
a população brasileira e 
que os jovens podem fa-
zer a diferença por meio 
do voto”, diz um informe 
oficial da Corte a respei-
to da campanha

Em uma das peças vei-
culadas pela TV, rádio e 
internet, os jovens são 
conclamados a um exer-
cício de alto teor cívico: 
“não permita que outras 
pessoas decidam por você. 
Por isso, vote porque você 
pode, vote porque você 

quer, vote porque você 
se importa. Não deixe de 
emitir sua opinião”.    O 
vídeo da campanha foi 
protagonizado por atri-
zes e atores negros, par-
dos, indígenas e brancos, 
todos na flor da idade, 
em situações cotidianas. 
Jovens trans também fi-
guram na campanha.

O tom dessas mensa-
gens de exortação vincu-
la-se organicamente ao 
caráter obrigatório do voto 
no Brasil, já que, a partir 
de 1988, o poder público 
e setores da sociedade tra-
balham para que dever e 
desejo de participação se-
jam partes indissociáveis 
da atitude e do compro-
misso político dos brasi-
leiros com o voto. No caso 
específico do eleitorado de 

16 em diante, o Portal da 
Justiça Eleitoral mantém 
uma página exclusiva, 
inspirada nos aplicativos 
de mensagem. A interface 
traz respostas às pergun-
tas mais frequentes sobre 
a emissão do título elei-
toral feitas por meio das 
redes sociais.

Hollywood
Apelos extraoficiais 

por participação política 
estão partindo da classe 
artística no Brasil e até 
no exterior. Anitta, Zeca 
Pagodinho, Whindersson 
Nunes e Juliette entraram 
na torcida organizada do 
voto jovem. Da Califórnia, 
o  astro de  Titanic, Leo-
nardo DiCaprio, aderiu à 
hashtag #tiraotitulohoje 
e encorajou a juventude 

brasileira a pegar o do-
cumento que dará direi-
to a sufragar candidatos 
em outubro e novembro. 
DiCaprio seguiu o exem-
plo de Mark Ruffalo, inté-
prete de Hulk, que havia 
feito postagem seme-
lhante na terça-feira (26). 

“O Brasil abriga a Ama-
zônia e outros ecossiste-
mas críticos para as mu-
danças climáticas. O que 
acontece lá é importante 
para todos nós e o voto 
dos jovens é fundamen-
tal para impulsionar a 
mudança para um plane-
ta saudável. Para saber 
mais sobre o registro de 
eleitores no Brasil an-
tes de 4 de maio, visite 
http://olhaobarulhinho.
com #tiraotitulohoje” 
escreveu DiCaprio.
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agrodefesa

Governo do Estado inicia campanha de 
vacinação contra febre aftosa e raiva

o Governo de Goi-
ás inicia neste 
domingo (1º/05) 

a primeira etapa de va-
cinação compulsória 
contra a febre aftosa de 
bovinos e bubalinos, nos 
246 municípios goianos. 
Até o dia 31 deste mês, 
os pecuaristas precisam 
vacinar seus rebanhos 
contra a febre aftosa e 
raiva, conforme esta-
belecido na Portaria nº 
192/2022 da Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa).

Nesta primeira etapa de 
2022, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) decidiu 
pela inversão da estratégia 
de vacinação contra afto-
sa, priorizando os animais 
de zero a 24 meses e não 
todo o rebanho como ocor-
ria nos anos anteriores. Os 
animais de todas as idades 
serão vacinados apenas na 
etapa de novembro.

O presidente da Agro-
defesa, José Essado, re-
força a importância da 
vacinação para garantir 
a sanidade do rebanho. “A 
pecuária é um segmento 
que gera milhares de em-
pregos e renda para Goi-
ás. Conclamo os pecuaris-
tas para que vacinem os 
seus animais para man-
termos Goiás com status 
de estado livre de aftosa 
com vacinação”, enfatiza. 
O dirigente da Agência 
lembra que há 27 anos o 
Estado não registra focos 
de aftosa, graças à parce-
ria do Governo Estadual 
com as entidades repre-

sentativas dos produtores 
e com os criadores, que 
cumprem as normas sani-
tárias definidas pelo Ser-
viço Veterinário Oficial.

Além da vacinação 
contra aftosa, a Portaria 
nº 192 estabelece di-
retrizes também para a 
vacinação compulsória 
contra a raiva dos her-
bívoros (bovinos, buba-
linos, equídeos, muares, 
asininos, caprinos e ovi-
nos) em 121 municípios 
considerados de alto ris-
co para a doença. Neste 
caso, devem ser imuniza-
dos todos os animais com 
até 12 meses de idade. A 

projeção da Agrodefesa 
é que sejam vacinados 6 
milhões de animais con-
tra a raiva.

Declaração
A declaração de vaci-

nação de animais contra 
aftosa, bem como contra a 
raiva nos 121 municípios 
de alto risco para a doença, 
é obrigatória. O prazo para 
essa providência começa 
neste domingo (1º/05) e 
vai até 7 de junho, ou seja, 
cinco dias úteis após a 
conclusão da etapa. Além 
dos animais vacinados, 
os pecuaristas precisam 
declarar também todos 

os animais existentes nas 
propriedades.

As declarações de pro-
priedades que tenham 
acima de 50 cabeças de 
bovinos e/ou bubalinos 
deverão ser feitas obri-
gatoriamente por via 
eletrônica no Sistema de 
Defesa Agropecuária de 
Goiás – Sidago. Para isso, 
o produtor precisará ter 
login e senha do Sidago, 
que podem ser obtidos 
no ícone Sidago no site 
da Agrodefesa (www.
agrodefesa.go.gov.br). A 
declaração de vacinação 
contra a raiva também 
deve ser feita via Sidago.

Criadores que tenham 
até 49 cabeças podem 
fazer as declarações tam-
bém presencialmente nas 
Unidades Locais da Agro-
defesa. Contudo, a prefe-
rência deve ser por meio 
eletrônico. Nas declara-
ções presenciais os pro-
dutores precisam agendar 
previamente a entrega físi-
ca dos documentos, o que 
deve ser feito no escritório 
da Agência do município 
onde está localizada a pro-
priedade. A lista dos escri-
tórios, com telefones, está 
no site da Agrodefesa, no 
link ‘Fale Conosco’, no item 
‘Unidades Regionais’.

Campanha será 
a última antes 
da suspensão 
da vacinação 
obrigatória, a 
partir de 2023. 
Goiás não registra 
casos de aftosa 
há 27 anos e 
medida pode 
ampliar mercados 
para venda da 
carne produzida 
no estado
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O prazo de vacinação segue 
até o dia 31 deste maio

A partir de 2023, os esta-
dos de Goiás, Minas Ge-
rais, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Espírito 
Santo, Tocantins e o Dis-
trito Federal não terão 
mais a vacinação obriga-
tória contra a febre afto-
sa. A suspensão será pos-
sível após uma série de 
ações sanitárias desen-
volvidas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa), 
em conjunto com os Es-
tados no âmbito do Plano 
Estratégico do Programa 
Nacional de Vigilância da 
Febre Aftosa (PE/PNEFA), 
desde o ano de 2017.

O presidente da Agro-
defesa, José Essado, en-
fatizou que nos últimos 
quatro anos, os fiscais 
estaduais agropecuários 
e agentes de fiscaliza-

ção da Agência, em par-
ceria com profissionais 
de outras instituições, 
trabalharam muito para 
que Goiás cumprisse as 
metas estabelecidas pelo 
Mapa com o objetivo de 
suspender a vacinação. 
“A expectativa era que a 
vacina fosse retirada em 
2021, conforme previ-
são do Ministério, mas a 
pandemia da Covid-19 

acabou retardando o pro-
cesso”, lembrou Essado. 
Ele afirmou também que 
a retirada da vacina é um 
passo fundamental, por-
que abre novos mercados 
internacionais para a car-
ne produzida em Goiás.

Mesmo obtendo a 
condição de suspender a 
vacinação, os estados de 
Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Espírito Santo, Tocan-
tins e o Distrito Federal 
ainda precisam dar conti-
nuidade às ações sanitá-
rias que darão suporte à 
retirada da vacina. Jun-
tas, essas sete Unidades 
Federativas contabili-
zam um rebanho de 103 
milhões de animais e 
respondem pela maior 
parte das exportações 
brasileiras de carne.

Em uma fase pos-
terior, o Ministério da 
Agricultura precisará re-
conhecer nacionalmente 
essas Unidades Federati-
vas como livres de afto-
sa sem vacinação e en-
caminhar processo para 
reconhecimento interna-
cional pela Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE), o que deve ocorrer 
nos próximos anos.

Fim da obrigatoriedade da vacinação contra aftosa no Estado
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desobrigação do uso de máscara

Goiânia registra queda de 86% no 
número de internações por Covid-19

dados da Secretaria 
Municipal de Saúde 
(SMS) apontam que-

da de 86% no número de 
internações por Covid-19 
em Goiânia, durante o mês 
de abril. A SMS constatou o 
percentual ao comparar 
números com os apresen-
tados no mês de março, 
em que foram registradas 
56 internações. No mês 
de abril, foram somente 
oito, até o dia 28.

De acordo com a pasta, 
os números comprovam 
que a desobrigação do uso 
de máscaras não interrom-
peu o ciclo de queda da do-
ença em Goiânia, que teve 
início no mês de fevereiro. 
“Mesmo com o cenário tão 
positivo, não vamos dei-
xar de cuidar das pessoas 

e manter os serviços ne-
cessários, como testagem 
e vacinação, disponíveis 
diariamente à população 
da capital goiana”, afirma o 
prefeito Rogério Cruz.

Conforme a planilha de 
solicitações de leitos das 
unidades de saúde de Goi-
ânia, a taxa de ocupação 
de leitos na capital é de 
10,77% para leitos de UTI, 
e 2,22% em leitos de en-
fermaria. “Temos os meno-
res números desde o início 
da pandemia. Esse resul-
tado deve ser celebrado”, 
ressalta Rogério Cruz.

“A queda de todas as 
notificações relacionadas 
já mostravam declínio 
desde o mês de fevereiro, 
mantida em março e con-
solidada no mês de abril”, 

pontua o secretário mu-
nicipal de Saúde, Durval 
Pedroso. Ele lembra que 
no mês de março ainda 
havia reflexos das conta-
minações provocadas pela 
variante Ômicron.

Em números de solici-
tações diárias de interna-
ções para os casos mais 
graves, o pico registrado 
no mês de março foi no dia 
02, quando a Central de 
Regulação de Goiânia re-
cebeu sete solicitações, no 
dia 04 foram seis solicita-
ções. “Daí por diante, quan-
do houve solicitação, foi 
apenas uma”, explica o téc-
nico de Políticas Públicas 
da SMS, Sergio Nakamura, 
ao acrescentar que o pico 
de solicitação em abril 

ocorreu no dia 06, com três 
solicitações. “Todas as que-
das foram mantidas, com 
uma solicitação no dia 28 
de abril”, completa.

De acordo com os dados, 
Goiânia mantém uma mé-
dia de 140 casos assinto-
máticos diários confirmados 
de Covid-19. “Chegamos a 
registrar mil casos por dia 
e tivemos, por exemplo, em 
março de 2021, 1.467 pes-
soas internadas em Goiânia 
em razão da doença. Esse foi 
o nosso pico de internação 
durante toda a pandemia 
e, analisando os boletins 
epidemiológicos, pode-
mos verificar a eficácia da 
vacinação e um cenário 
favorável a medidas como 
a desobrigação do uso de 

máscaras”, avalia Naka-
mura. Ele lembra, ainda, 
que o número de óbitos 
também teve uma redu-
ção importante. “Foram 
registrados 53 em março 
e nove em abril”, pontua.

Destinação 
de leitos

Durante toda a pande-
mia, muitas ações foram 
necessárias por parte da 
Prefeitura de Goiânia, den-
tre elas, a contratação de 
novos leitos equipados 
com respiradores, uma vez 
que o maior agravamento 
da Covid-19 é no sistema 
respiratório dos pacientes.

“Leitos foram contra-
tados, testes foram dispo-

nibilizados e ações priori-
zadas para a prevenção e 
tratamento da população”, 
pontua o prefeito Rogério 
Cruz, ao lembrar que os 
leitos, até então destina-
dos ao tratamento de Co-
vid-19, estão sendo utili-
zados para pacientes com 
outras enfermidades.

Rogério Cruz destaca 
o Hospital da Mulher e 
Maternidade Célia Câma-
ra (HMMCC) que, desde a 
inauguração, ainda não 
teve a real funcionalida-
de efetivada. “Já estamos 
realizando todos os pro-
cedimentos para que a 
atividade seja realmente 
ao atendimento às mu-
lheres de Goiânia”, subli-
nha o prefeito.

Secretaria municipal de Saúde 
constata percentual ao comparar 
números com os apresentados 
no mês de março, em que foram 
registradas 56 internações. mês de 
abril registra somente oito. Taxa 
de ocupação de leitos na capital 
é de 10,77% de UTi, e 2,22% de 
enfermaria. “Temos os menores 
números desde o início da pandemia. 
esse resultado deve ser celebrado”, 
afirma prefeito Rogério Cruz
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Goiânia registra queda de 86% no número de internações por Covid-19 no mês de abril, após desobrigação do uso 
de máscara: Secretaria Municipal de Saúde constata percentual ao comparar números com os apresentados 
no mês de março, em que foram registradas 56 internações; no mês de abril, foram somente oito

educação

Prefeitura investe R$ 65 milhões e descentraliza 
recursos para reformas em unidades de ensino

A Prefeitura de Goiânia 
já investiu R$ 65 milhões 
em educação durante os 

15 primeiros meses da 
gestão Rogério Cruz. Par-
te do recurso foi destina-

do a reformas, obras de 
ampliação e construção 
de unidades de ensino. 
Outra parte, a progra-
mas que dizem respeito 
a entrega de uniformes, 
material escolar, tablets, 
computadores, livros, e 
aquisição de ingredientes 
para 4,12 milhões de re-
feições da merenda esco-
lar. Houve, também, aber-
tura de 3 mil novas vagas 
na rede municipal.

Quatro Cmeis foram 
construídos: Ceasa, Dom 

Antônio Ribeiro de Oli-
veira, Dona Ramila e Vila 
Areião. De acordo com o 
cronograma da Secretaria 
Municipal de Educação 
(SMS), até julho de 2022 
serão inaugurados os 
Cmeis Nion Albernaz, Vale 
do Araguaia, Brisas do Cer-
rado, Madre Germana, Bem 
Me Quer; a Escola Muni-
cipal Donata Monteiro da 
Motta; e a Escola Munici-
pal de Tempo Integral Goi-
ânia Rotary Clube.

“Nossa expectativa é a 

de que sejam entregues 
nove unidades de ensino, 
com mais de 1,6 mil vagas, 
até o fim do primeiro se-
mestre de 2022”, afirma o 
prefeito. “Além disso, pela 
primeira vez em Goiânia, 
todas as unidades já exis-
tentes receberam recursos 
extras para investir em 
demandas estruturais. As 
escolas e Cmeis têm auto-
nomia para decidir como 
aplicar o dinheiro”, observa.

A pandemia da Co-
vid-19 exigiu esforço extra 

da Educação. A prefeitura 
precisou adotar o ensino 
remoto. Com objetivo de 
reduzir a disseminação do 
coronavírus, investiu no 
atendimento às famílias, 
e desenvolveu proposta 
pensada exclusivamente 
para o modelo híbrido. A 
estratégia incluiu a elabo-
ração de um Caderno de 
Atividades, elaborado por 
professores para auxiliar 
as aulas por meio do AVAH, 
Portal Conexão Escola e 
Conexão Escola TV.

Escolas e Cmeis têm autonomia para 
decidir como aplicar recursos da ordem de 
R$ 33 milhões para promover melhorias 
estruturais em dependências. além disso, 
município destinou R$ 32 milhões para 
distribuição de kits de alimentação, que 
garantiram segurança nutricional de alunos 
durante atendimento remoto na pandemia



5segunda-feira, 2 de maio de 2022 social

artesanato
o espaço mostra mundi – mostra internacional de 

Cultura e artesanato, após o sucesso dos anos anteriores, 
retorna ao Flamboyant Shopping. A exposição ficará 
instalada no atrium - Piso 2 até o dia 30 de junho. o 

evento traz peças pintadas à mão, cerâmicas, porcelanas, 
mosaicos, tecidos bordados, tapeçaria, móveis e 

diversas peças de decoração entalhadas manualmente 
e diferentes composições de materiais. o evento é uma 

oportunidade para a troca de conhecimento com a 
cultura do artesanato de várias partes do mundo e suas 

técnicas de criação e produção, além do encontro com 
peças exclusivas e de qualidade.

WaM Hotéis
Na primeira edição do seu Programa de Reconhecimento 

para meios de hospedagem, a decolar elegeu os 
diferenciais de seis empreendimentos da Wam Hotéis 

e Privé Hotéis e Parques. Localizados em Caldas 
Novas (Go) e em Fortaleza (Ce), os complexos foram 
pontuados nas categorias Top de Vendas e Tempo de 
Relacionamento. O responsável pelo e-commerce da 

Wam Hotéis, Victor azevedo, explica que a premiação 
veio em um momento muito oportuno de retomada do 

turismo, fruto de investimentos contínuos em qualidade, 
atendimento e o compromisso de proporcionar 

experiências memoráveis. “Acreditamos em parcerias 
fortes e hoje é o que temos com marcas como a decolar. 

esse reconhecimento tem uma grande representação 
para nós e só mostra a força das nossas vendas online, 

que foram de suma importância para o setor durante o 
período de pandemia”, reforça.

Goiânia Mostra curtas
21ª Goiânia Mostra Curtas divulga lista dos filmes 

selecionados. Festival exibe 86 filmes de ficção, 
animação, documentário e experimental de todas as 

regiões do Brasil. O evento será online e gratuito, de 5 a 
10 de julho. a 21ª Goiânia mostra Curtas selecionou 86 

filmes para as três categorias competitivas do festival – 
Curta Mostra Brasil (42), Curta Mostra Goiás (12), Curta 

mostra animação (14) – e para as não competitivas – 
20ª Mostrinha (05) e Curta Mostra Especial (13). A lista 

completa está disponível no site do festival, através do 
link https://www.goianiamostracurtas.com.br/21/lista-

de-filmes-selecionados/

Mãe preMiada 
Está chegando o Dia das Mães e o Passeio das Águas 

Shopping e em todo o mês de maio será realizada a 
campanha “Mês das Mães Passeio das Águas”. E no 

shopping mais festivo da cidade além de presentes as 
mães podem ganhar de R$ 10 mil até R$ 50 mil para 

gastar como quiser no centro de compras.  A cada R$ 350 
em compra, o consumidor poderá cadastrar o cupom no 
site  (www.passeiodasaguasshopping.com.br) e receberá 

um número da sorte. E para começar a promoção será 
sorteado o primeiro vale-compra de R$ 10 mil no dia 01 
de junho.  A promoção é válida para as compras feitas a 

partir do dia 26 de abril.

O casal de empresários 
marcelo Borges e marina 
Santana receberam 
convidados como o 
representante comercial 
Jailson moura e o gerente 
da loja, Gustavo Teixeira, 
na inauguração da mmV 
Pneus, a nova unidade 
revendedora oficial da 
Pirelli, em Goiânia.

Comemoração 
- o casal 
Rodrigo Santos 
e Fabiana Soares 
proprietários 
da iSystem, 
prestigiaram o 
aniversário do 
Presidente da 
Yellow Purple 
Group daniel 
monteiro no 
último domingo 
(01).

Palestra - mestre em design Urbano na Universidade 
Técnica de Delft, na Holanda, Enno Zuidema integra a 
equipe Urban Studio do mVRdV, um dos mais criativos 
e premiados escritórios de arquitetura do mundo. 
Profissional compartilha sua experiência em cenários 
como adensamento e transformação urbana, dia 3 de 
maio, das 8h30 às 11h, em palestra com entrada franca.

Dia das Mães - a dentista Paula Kotake 
Ribeiro promove, no dia 5 de maio (quinta-
feira), um almoço em comemoração ao 
Dia das Mães. “É o momento ideal para 
confraternizar com as minhas pacientes que 
são mães e celebrar essa data tão especial”, 
afirma Paula. O evento será no restaurante 
Viela Gastronômica, no Setor Sul, em Goiânia.
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Kamilla Clece Fotografias

Divulgação Divulgacão
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capacitação
o Santander Universidades inaugura o Santander Learning Pills, um projeto global de forma-
ção contínua voltado para mercado de trabalho do futuro baseado em pílulas de formação cur-
tas e gratuitas. os interessados poderão encontrar séries sobre análise de dados, blockchain, 
timeless skill e tecnologias disruptivas, além de aulas sobre liderança e metodologia ágil. Todos 
os conteúdos estão disponíveis no site Bolsas Santander no link https://www.becas-santander.
com/pt_br/learning-pills.html. as learning pills, ou pílulas de aprendizagem, fornecem as fer-
ramentas necessárias para reorientar carreiras e desenvolver novas competências que permi-
tem uma reciclagem profissional. os vídeos são ministrados por especialistas internacionais 
de instituições educacionais de grande renome, como massachusetts institute of Technology 
(miT Professional education), esade e London School of economics and Political Science (LSe).

Retomada
o início de 2022 aponta para um ano de transformações importantes na dm. a empresa de pro-
dutos financeiros voltados à concessão de crédito recebeu uma importante injeção de recursos da 
Vinci Partners, logo após celebrar quebra de recordes em 2021 e consolidar sua atuação em novos 
setores. dando continuidade aos bons resultados, nos três primeiros meses do ano, registrou um 
crescimento de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com esse avanço, 
revela um novo motivo para comemoração ao ultrapassar pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão 
movimentados nos cartões de crédito já no primeiro trimestre. de janeiro a março deste ano, foram 
R$ 1,05 bilhão em pagamentos realizados nos cartões dm de loja e com a bandeira mastercard. 
Nesse mesmo trimestre do ano anterior, esse montante chegou a quase R$ 870 milhões.

SuStentabilidade
o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e pre-
sença em todos os estados brasileiros e no distrito Federal, lançou seu Relatório de Sus-
tentabilidade 2021, que apresenta as principais ações e resultados obtidos ao longo do ano 
com base nos aspectos de eSG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês). as 
iniciativas reforçam a política de sustentabilidade da instituição e seu compromisso com o 
Pacto Global e os objetivos de desenvolvimento Sustentável da organização das Nações 
Unidas (oNU), em sinergia com o propósito de construir, juntamente com mais de 100 
cooperativas, uma sociedade mais próspera. Para conhecer o relatório na íntegra, acesse o 
endereço https://sicredifazadiferenca.com.br/impactopositivo/

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Está chegando o Dia das Mães e o Passeio das Águas Shopping e em todo o mês de maio será 
realizada a campanha “Mês das Mães Passeio das Águas”. E no shopping mais festivo da ci-
dade além de presentes as mães podem ganhar de R$ 10 mil até R$ 50 mil para gastar como 
quiser no centro de compras.  A cada R$ 350 em compra, o consumidor poderá cadastrar o 
cupom no site (www.passeiodasaguasshopping.com.br) e receberá um número da sorte. E 
para começar a promoção será sorteado o primeiro vale-compra de R$ 10 mil no dia 01 de 
junho.  A promoção é válida para as compras feitas a partir do dia 26 de abril. 

benefício

FGTS poderá ser usado para pagar 
até 12 parcelas atrasadas do imóvel

apartir de hoje (2), o 
mutuário inadim-
plente com a casa 

própria poderá usar o Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para ne-
gociar o pagamento de até 
12 prestações em atraso. A 
medida foi autorizada pelo 
Conselho Curador do FGTS 
no último dia 20.

Na ocasião, o Conselho 
Curador aumentou, de três 
meses para 12 meses, o 
limite de uso do saldo do 
fundo para quitar parcelas 
em atraso. A medida vale 
até 31 de dezembro. O uso 
do FGTS para reduzir o va-

lor de prestações futuras ou 
abater atrasos inferiores a 
90 dias existe há bastante 
tempo, mas a destinação 
dos recursos para pagar 
mais de três parcelas atra-
sadas, até agora, exigia au-
torização da Justiça.

De acordo com o Con-
selho Curador, atualmente 
80 mil mutuários de finan-
ciamentos habitacionais 
têm mais de três parcelas 
em atraso e são considera-
dos casos de inadimplência 
grave. Desse total, 50% têm 
conta vinculada ao FGTS.

Na última quarta-feira 
(27), a Caixa Econômica 

Federal, que administra o 
FGTS, atualizou as regras 
que regulamentam as 
contas do fundo. Segundo 

o banco, os recursos do 
Fundo de Garantia serão 
sacados em parcela única, 
com o valor debitado sen-

do usado para negociar as 
prestações em atraso.

O trabalhador interes-
sado em quitar parcelas 

não pagas deve procurar 
o banco onde fez o finan-
ciamento habitacional. O 
mutuário assinará um do-
cumento de Autorização 
de Movimentação da Con-
ta Vinculada do FGTS para 
poder abater até 80% de 
cada prestação, limitado a 
12 parcelas atrasadas.

O mecanismo só vale 
para imóveis avaliados em 
até R$ 1,5 milhão e have-
rá restrições. Quem usou 
o saldo de alguma conta 
do FGTS para diminuir o 
saldo devedor e o número 
de prestações não poderá 
usar o fundo para quitar 
prestações não pagas an-
tes do fim desse interva-
lo. O prazo é com base na 
data da última amortiza-
ção ou liquidação.

a medida foi autorizada pelo Conselho 
Curador do FGTS no último dia 20 Di
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O trabalhador interessado em quitar parcelas não pagas deve procurar o banco onde fez o financiamento habitacional
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 
2014 ComPLeTo 4 PoR-
TaS ÚNiCo doNo aCeiTo 
TRoCa e FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTaS BRaNCo 2014 
C/ aR+dH ÚNiCo doNo aCeiTo 
TRoCaS e FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRmeLHa 2014 GaRaN-
Tia de FÁBRiCa ÚNiCo doNo 2.0 
FLeX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 aU-
TomÁTiCo PNeUS NoVoS aCei-
To TRoCa e FiNaNCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  ma i s  i n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRaTa 2010 Com-
PLeTa aCeiTo TRoCa e FiNaNCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRaTa 
2008 CaBiNe dUPLa aCeiTo 
TRoCa e FiNaNCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRmeLHo 
2003 ComPLeTo 2 PoR-
TaS 1.0 SoLeiL R$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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Fórmula 1

Curva onde Ayrton Senna morreu em Ímola 
sofreu mudança radical nos últimos anos

mesmo para quem 
não gosta de au-
tomobilismo, a 

palavra Tamburello traz 
lembranças negativas à 
mente. Trata-se do nome 
da famosa curva do Cir-
cuito de Ímola onde Ayr-
ton Senna sofreu grave 
acidente que custou a 
sua vida, em 1994. A mor-
te do ídolo, que completa 
28 anos exatamente nes-
te domingo, trouxe mu-
danças profundas para a 
segurança da Fórmula 1, 
com consequências di-
retas para a Tamburello, 
que foi totalmente rede-
senhada desde aquele 
fim de semana trágico.

Até aquele GP de San 
Marino, a curva era uma 
das mais velozes da his-
tória da F-1. Era pouco 
acentuada e longa, per-
mitindo aos pilotos entrar 

em alta velocidade, sem 
aliviar o pé no acelerador 
do começo ao fim. Com 
frequência, superavam 
os 300 km/h. Não por 
acaso, o local já havia 
sido palco de acidentes 
graves antes de 1994, um 
deles sofrido por Nelson 
Piquet, em 1987.

Tudo mudou no fim de 
semana de 1º de maio de 
1994. Três graves aciden-
tes aconteceram entre 
sexta-feira e aquele do-
mingo, um em cada dia. No 
primeiro, durante treino 
livre, Rubens Barrichello 
deixou a pista incons-
ciente e correndo risco de 
morte ao bater na Varian-
te Baixa, curva que vinha 
logo antes da Tamburello. 
No sábado, o austríaco 
Roland Ratzenberger per-
deu a vida no treino clas-
sificatório. E, no domingo, 

Senna não conseguiu 
controlar a sua Williams 
e atingiu em cheio a mu-
reta de proteção.

Para o ano seguinte, 
a direção do circuito, ofi-
cialmente batizado de 
Autódromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari, pro-
moveu mudanças radicais 
na Tamburello. A longa 
curva foi “quebrada” ao 
meio para dar lugar a uma 
chicane. O objetivo era 
reduzir a velocidade dos 
pilotos naquele trecho. A 
descaracterização foi criti-
cada por muitos na época. 
A Tamburello era uma das 
marcas do traçado.

Nos anos seguintes, no-
vos ajustes foram feitos na 

famosa curva, deixando-a 
ainda mais lenta. Novas 
áreas de escape surgiram 
dos dois lados, apesar das 
restrições físicas. Neste 
trecho do autódromo, a 
pista é limitada à direi-
ta pelo rio Santermo, que 
quase acompanha o tra-
çado pelo lado de fora do 
circuito. À esquerda, há um 
pequeno estádio de fute-
bol, dentro do autódromo, 
onde o Imolese, da terceira 
divisão do futebol italiano, 
manda seus jogos.

Estas barreiras geo-
gráficas tornavam a curva 
ainda mais arriscada. “A 
Tamburello era um pouco 
perigosa porque a área de 
escape não era tão gran-

de”, lembra Felipe Massa.
O vice-campeão mun-

dial de F-1 em 2008 diz 
que aqueles acidentes trá-
gicos acabaram se tornan-
do um divisor de águas na 
categoria. “Aquele fim de 
semana foi o mais impor-
tante para a segurança da 
Fórmula 1”, explica Massa. 
“Dali para a frente, foi fei-
to todo um trabalho para 
melhorar a segurança e 
as pistas. O pensamento 
e a mentalidade muda-
ram completamente. Um 
fim de semana tão feio e 
triste como aquele acabou 
salvando muitas vidas dali 
para a frente, até hoje.”

O próprio piloto acabou 
ajudando indiretamente 

na segurança da F-1, após 
o grave acidente sofrido 
em 2009. Massa foi atin-
gido na cabeça por uma 
peça solta na pista. Depois 
disso, a F-1 fez alterações 
nos capacetes para evitar 
episódios semelhantes.

O impacto daqueles 
acidentes em Ímola pode 
ser medido pelos núme-
ros. Na década de 70, a 
F-1 registrou nove mor-
tes. Nos anos 80, esse nú-
mero caiu para quatro. Os 
óbitos de Senna e Ratzen-
berger foram os únicos ao 
longo da década de 90. E, 
depois daquele fatídico 
GP de San Marino, a cate-
goria sofreu apenas uma 
baixa, 21 anos depois.

a morte do ídolo, que completou 
28 anos exatamente neste 
domingo (01), trouxe mudanças 
profundas para a segurança da 
Fórmula 1, com consequências 
diretas para a Tamburello, que foi 
totalmente redesenhada desde 
aquele fim de semana trágico
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Três graves acidentes aconteceram entre sexta-feira e aquele domingo, um em cada dia do fim de semana de 1º de maio de 1994
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