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Caiado não disputará a reeleição
O governador Ronaldo Caiado não disputará a reeleição, 
em 2022. Sim, isso mesmo, o governador Ronaldo Caiado 
não pensa em sair candidato à reeleição. A primeira vez 
quem deixou claro que pensa diferente dos seus anteces-
sores em relação a esse tema foi o próprio Ronaldo Caia-
do, numa entrevista ao vivo no estúdio da Globo News, na 
parte da manhã, logo nos primeiros dias do seu governo. 
“Nunca me interessei por reeleição, sempre encabecei mo-
vimento no Congresso Nacional para nós cancelássemos a 
reeleição, essa sempre foi a nossa proposta”, diz um trecho 
da declaração de Caiado para a emissora carioca, com crí-
ticas enfáticas ao instituto da reeleição. E agora no último 
dia 1º, durante a sessão de posse dos novos deputados na 
Assembleia Legislativs, o secretário de Cidadania, Marcos 
Cabral, que acompanha o governador há mais de 20 anos, 
me disse: “O Caiado não será candidato à reeleição, em 
2022”.  Diante dessa quase certeza de que o governador 
Ronaldo Caiado não disputará a reeleição, pelo que pode-
mos deduzir de suas palavras, uma coisa é certa que vai 
acontecer, as articulações em nível de bastidores com vista 
à sucessão estadual vão começar mais cedo.

FéRias colEtivas
No que depender do envio de matérias por parte do 
Executivo Estadual, os deputados estaduais deverão 
aguardar os próximos uns seis meses para começar a 
trabalhar. É o prazo que o governador Ronaldo Caiado 
estaria prevendo para enviar o primeiro projeto para 
a Casa, segundo confidenciou um deputado da base 
do governo atual ao prefeito de uma importante ci-
dade próxima à capital. E pelo clima ficou na Casa no 
fim de semana, o governador está correto em esperar 
um pouco para começar a enviar projetos para serem 
avaliados. Nesse momento a prudência recomenda 
algumas providências apaziguadoras preliminares no 
ambiente.   

apRoximação
Há um cheiro de novidade no ar na política estadual, 
que não tem nada a ver com os acontecimentos da 
última sexta feira no Palácio Alfredo Nasser, como a 
eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Lissauer Vieira. Trata-se de uma possível 
aproximação política entre a ex-senadora Lúcia Vânia 

(PSB) e o governador Ronaldo 
Caiado (DEM). Segundo um ex-
-assessor da ex-senadora, houve 
um início de conversas sobre o 
tema, dias antes da eleição de 
presidente do Senado, na qual 
concorreu o senador Ronan Ca-
lheiros (MDB-AL). E caso hou-
vesse a vitória do alagoano, Lúcia 
Vânia provavelmente seria indi-
cada pelo ex-colega para algum 
cargo federal.  

 pontE
Uma eventual confirmação dessa 
suposta articulação com vista à 
aproximação Lúcia – Caiado po-
deria se constituir numa impor-
tante viga na construção de uma 
ponte entre o governo Caiado e 
o Legislativo, com vista ao resta-
belecimento da boa convivência 
entre os dois poderes. Executi-
vo e Legislativo ficaram com as 
relações estremecidas no fim de 
semana, por conta da eleição do 
novo presidente da Assembleia, 
deputado Lissauer Vieira. Lis-
sauer é filiado no PSB, mesmo 
partido da ex-senadora, o PSB.

o DEtalhE KajuRu
Porém, há um detalhe nessa his-
tória que pode dificultar a efeti-
vação da articulação, pelo menos 
nos moldes desse desenho, que é 
a recém-filiação do senador Jorge 
Kajuru no PSB e o seu recém-
-rompimento com o governador 
Ronaldo Caiado. Kajuru acaba de 
anunciar, inclusive, que será can-
didato a governador em 2022. Se 
bem que, agora sem mandato, 
Lúcia está livre para se desfiliar 
do seu partido e se filiar em qual-
quer outro partido que ela esco-
lher.    

Dona iRis
A primeira-dama de Goiânia, 
dona Iris de Araújo, não tem sido 
mais vista na cidade há meses. 
Segundo um auxiliar de 1º esca-
lão do Paço Municipal, no cul-
to de agradecimentos pelos 60 
anos de vida pública do prefeito 
Iris Rezende, realizado na Igreja 

Cristã Evangélica em dezembro, 
dona Iris já não participou do 
evento e na ocasião, o pastor fez 
uma oração rogando-lhe bên-
çãos, pela recuperação de uma 
cirurgia. Como ninguém deu mais 
detalhe sobre o assunto, com o 
passar dos meses a coluna foi 
informada por pessoas próximas 
da família, que dona Iris vem se 
tratando de uma forte alergia de 
que foi acometida ainda durante 
a campanha. Segundo essa mes-
ma fonte, a primeira-dama já ha-
via contraído a tal alergia outras 
vezes, porém dessa vez ela veio 
bem mais forte que nas anterio-
res.   

tRajEtóRia
Dona de uma oratória acostuma-
da a emocionar às vezes as pla-
teias, pela forma simples e  ver-
dadeira de se expressar, dona Iris 
construiu uma história ao lado 
de Iris Rezende, ao durante esses 
últimos 60 anos. Enfrentou com 
o marido político os bons mo-
mentos, como os das vitórias nas 
eleições, mas também os maus, 
como o período da cassação. 
Colocou os pés na poeira e no 
barro das periferias da capital e 
de cada cidade do interior, parti-
cipando das campanhas políticas 
de Iris Rezende. Foi candidata à 
vice-presidente da República, em 
1994; 1ª suplente de senadora de 
Maguito Vilela, em 98 e deputa-
da federal em 2002.   

poR pouco
O texto desse último vídeo do 
ex-deputado Daniel Vilela (MDB), 
atacando o governador Ronal-
do Caiado (DEM), chegou muito 
perto de extrapolar para o campo 
pessoal, o que não seria bom para 
ele, Daniel, nessa fase de busca 
de construção do discurso. Não 
precisa ser nem no tom “suco de 
maracujá” adotado na campanha 
de 2018 e nem ácido ao ponto de 
entrar para as questões pessoais. 
Até porque em se tratando de ser 
fazer oposição ao atual governa-
dor, ele tem um passo denso e 
intenso de atividades na política, 
há um vasto material disponível 
sobre ele para pesquisa tanto em 
texto, áudio e vídeo nas redes e 
bibliotecas.

júlio pina E a saúDE
Eleito com 13.148 votos, maior 
parte deles em Senador Canedo, 
o deputado Júnio Pina (PRTB) 
anuncia que o seu foco na Assem-
bleia Legislativa nesse manda-
to será a Saúde. Empresário do 
setor de farmácia no município, 
o parlamentar tem grande pre-
ocupação nessa área, até por se 
tratar de uma região [Leste] onde 
boa parte da população é caren-
te. Júlio Pina (foto) anuncia em 
breve os seus primeiros projetos, 
que pretende apresentar e traba-
lhar para vê-los transformados 
em leis.
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Novo golpe

A nova condenação do eterno presiden-
te Lula é duro golpe para o Partido dos 
Trabalhadores. Não chega a ser surpre-
sa. Mas coloca uma pá de cal na espe-
rança gerada até o início do processo 
eleitoral do ano passado. Com razão e 
base nas pesquisas da época, Lula era o 
candidato mais forte nas intenções de-
voto. Mas com uma rejeição muito alta. 
A onda anti-PT e contra a corrupção 
acabou sendo decisiva para a eleição 
de Bolsonaro. Com o PT fora da mídia 
e com Lula cada vez mais preso, a sigla 
vive o dilema de voltar ou não a ser 
um partido político. Nos últimos tem-
pos, tem vivo à sombra dos projetos e 
decisões de Lula, que ainda é o maior 
líder político do país. Mesmo que mais 
preso do que nunca. O recomeço pode 

passar pelas eleições municipais e pela 
atuação da bancada de mais de 50 de-
putados na Câmara Federal.

em goiás
O PT começou a encolher em 2006, 
quando deixou de lançar candidato a 
governador, para ampliar o palanque 
para a reeleição de Lula. O projeto Bar-
bosa Neto governador fracassou e Lula 
fez fotos em Goiás ao lado de Íris Rezen-
de e Maguito Vilela, do então PMDB.

a fila aNda
Com a transferência dos processos para 
a primeira instância, dificilmente Mi-
chel Temer (MDB) terá um final feliz.

capa do seNado
Renan Calheiros (MDB) deixou de ga-
nhar o manto protetor. Ao assegurar 
espaço na Mesa Diretora, Flávio Bolso-
naro (PSL) espera aumentar a blinda-
gem. 

Novo psl
Sigla da moda, o partido dos Bolso-
naro aumenta espaços em Goiás. Com 
o fim do PRP, os deputados estaduais 
Major Araújo e Amauri Ribeiro se-
guem pra lá. Mesmo com resistências 
internas, Araújo sonha em disputar a 
prefeitura de Goiânia. 

silêNcio
Major Araújo tem sido discreto em re-
lação ao não pagamento do mês de de-
zembro aos policiais.

outro silêNcio
Partido de militância aguerrida, com 
forte presença no interior, o PP vive um 
momento de conformismo. Sem a pu-
jança de outrora de figuras como Paulo 
Roberto Cunha, Roberto Balestra e Alci-
des Rodrigues. O atual presidente esta-
dual da sigla mora em São Paulo. Coisas 
da nova política. 

dois turNos

Deputado que ajudou na articulação 
da Mesa Diretora da Alego, Vinicius 

Cirqueira (Pros) apareceu na primeira 
sessão da Câmara Municipal de Goiâ-
nia, brincava com os ex-colegas que 
descobriu que não precisava renun-
ciar ao mandato de vereador. Dizia 
que podia ser vereador pela manhã e 
deputado à tarde. 

Noiva da vez
Partido do vice-governador Lincoln Te-
jota e com divisões internas, o Pros é 
objeto de cobiça. Do movimento sin-
dical, Reginaldo Melo deve assumir a 
articulação do Paço Municipal com a 
Câmara. 

teste
Uma chuva de vetos bateu na pauta da 
Câmara de Goiânia. Resultado não foi 
bom para o Paço, que tem a revisão do 
Plano Diretor e o novo Código Tributá-
rio para aprovar de imediato. 

em casa Nova
Jornalista Carlos Eduardo Reche assu-
miu a assessoria de imprensa da Câ-
mara Municipal de Goiânia. depois de 
fechar ciclo no governo estadual.

marcelohel@gmail.com

“As injúrias são as razões 
dos que não tem razão”. 

(Jean-Jacques Rousseau)

Justiça

Lula é condenado a 12 anos de 
prisão em processo sobre sítio

a juíza federal Gabrie-
la Hardt condenou 
na última quarta-

-feira(6) o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
a 12 anos e 11 meses de 
prisão na ação penal so-
bre as reformas realizadas 
no Sítio Santa Bárbara, em 
Atibaia (SP). A sentença é a 
segunda proferida contra 

o ex-presidente na Opera-
ção Lava Jato. 

O sítio foi alvo das in-
vestigações da Operação 
Lava Jato, que apura a sus-
peita de que as obras de 
melhorias no local foram 
pagas por empreiteiras in-
vestigadas por corrupção, 
como a OAS e a Odebrecht.

Segundo os investigado-
res, as reformas começaram 
após a compra da proprie-
dade pelos empresários 
Fernando Bittar e Jonas 
Suassuna, amigos de Lula, 
quando “foram elaborados 
os primeiros desenhos ar-
quitetônicos para acomodar 
as necessidades da família 
do ex-presidente”.

No laudo elaborado 
pela Polícia Federal, em 
2016, os peritos citam as 

obras que foram feitas, 
entre elas a de uma cozi-
nha avaliada em R$ 252 
mil. A estimativa é de que 
tenha sido gasto um valor 
de cerca de R$ 1,7 milhão, 
somando a compra do sítio 
(R$ 1,1 milhão) e a refor-
ma (R$ 544,8 mil).

A defesa do ex-presi-
dente alegou no proces-
so que a propriedade era 
frequentada pela  família 
de Lula, mas que o imóvel 
pertence à família Bittar. 

Lula está preso desde 7 
de abril pela primeira con-
denação no caso do tríplex 
em Guarujá (SP). O ex-
-presidente cumpre outra 
pena de 12 anos e um mês 
de prisão, imposta pelo Tri-
bunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4), pelos cri-

mes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. 

Além de Lula, também 
foram condenados na mes-
ma ação penal os empre-
sários Marcelo Odebrecht 
e Emílio Odebrecht, Léo 
Pinheiro, ex-diretor da OAS, 
o pecuarista José Carlos Bu-
mlai, amigo do ex-presiden-
te r Roberto Teixeira, amigo 
e advogado de Lula. 

Sentença
Na sentença, a magis-

trada disse que Lula sabia 
do esquema de corrupção 
na Petrobras e que as em-
preiteiras OAS e a Odebre-
cht tinham participação 
nos desvios. 

“Luiz Inácio Lula da Silva, 
como já dito nos tópicos que 
trataram dos atos de cor-

rupção nos contratos da Pe-
trobras, tinha pleno conhe-
cimento de que a empresa 
OAS era uma das partícipes 
do grande esquema ilícito 
que culminou no direcio-
namento, superfaturamento 
e pagamento de propinas 
em grandes obras licita-
das em seu governo, em 
especial na Petrobras. Con-
tribuiu diretamente para a 
manutenção do esquema 
criminoso”, afirmou a juíza. 

Segundo Gabriela Har-
dt, ficou comprovado que 
o ex-presidente recebeu 
ao menos R$ 170 mil da 
OAS, por meio das refor-
mas, como “vantagem in-
devida em razão do cargo 
de presidente”. No enten-
dimento da juíza, ele foi 
beneficiário direito das re-

formas, embora não seja o 
proprietário do sítio. 

“Também contribuiu 
para a ocultação e dissi-
mulação desta, pois, ape-
sar de ser o seu beneficiá-
rio direto, seu nome nunca 
foi relacionado com a pro-
priedade do sítio, com no-
tas fiscais emitidas, ou com 
qualquer documento a ela 
relacionado. É fato que di-
versos co-réus e testemu-
nhas afirmaram que era 
claro que a obra era feita 
em seu benefício, inclusi-
ve Fernando Bittar. Ainda, 
guardou em sua casa di-
versas notas fiscais que 
foram emitidas em nome 
de terceiros durante a re-
forma, reforçando a ciên-
cia desta ocultação”, disse 
a magistrada.

O ex-presidente 
cumpre outra 
pena de 12 anos 
e um mês de 
prisão pelo caso 
do triplex
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Fevereiro Laranja alerta para 
câncer que afeta o sangue

a Campanha Feve-
reiro Laranja alerta 
sobre a leucemia, 

câncer que afeta os gló-
bulos brancos. A principal 
característica é o acúmu-
lo de células doentes na 
medula óssea, que é o 
local de fabricação das 
células sanguíneas.

Em Goiás, de 2010 a 
2016, o Instituto Nacio-
nal do Câncer/Ministério 
da Saúde (Inca/MS) regis-
trou 188 casos de leuce-
mia – média de 32 casos 
por ano. Desses, 102 fo-
ram no sexo masculino 
e 86, no feminino. A es-
timativa de casos novos 
para o ano de 2018, váli-
da também para o ano de 
2019, aponta para a ocor-
rência de aproximada-
mente 300 novos casos, 
no Estado, uma média de 
150 por ano.

A leucemia pode ter 
a forma aguda ou crôni-
ca. Na forma aguda, as 
células se multiplicam 
rapidamente provocan-
do a morte das células 
saudáveis na medula ós-

sea e sangue. Com isto, 
o paciente apresentará 
sintomas como intensa 
palidez, febre, dor óssea 
e sangramento cutâneo 
(hematomas no corpo), e 
se não tratado, a morte é 
em poucas semanas.

“A forma aguda é con-
siderada uma emergência 
médica e o paciente ne-
cessitará começar a qui-
mioterapia rapidamente”, 
alerta a hematologista 
do Hemocentro, Alexan-
dra Vilela Gonçalves.

Na forma crônica, as 
células se multiplicam 
lentamente e os sin-
tomas podem demo-
rar muitos meses para 

aparecerem. Esta forma 
também requer diagnós-
tico e tratamento espe-
cífico, mas os sintomas 
são menos intensos.

Os tratamentos indi-
cados para a leucemia 
dependem do tipo e ex-
tensão da doença. A pes-
soa pode fazer quimio-
terapia, imunoterapia, 
radioterapia, transplante 
de medula óssea ou a 
associação de diferentes 
tratamentos.

Transplante
O transplante de me-

dula óssea é um tipo 
de tratamento proposto 
para algumas doenças 

que afetam as células do 
sangue, como as leuce-
mias e os linfomas. Con-
siste na substituição 
de uma medula óssea 
doente, ou deficitária, 
por células normais 
da medula óssea, com 
o objetivo de recons-
tituição de uma nova 
medula saudável.

Em Goiás, o cadastro 
de doadores é feito no 
Hemocentro. As célu-
las coletadas do doador 
para o transplante são 
cadastradas no Registro 
Nacional de Doadores 
Voluntários de Medula 
Óssea (REDOME), que re-
úne informações (nome, 

endereço, resultados de 
exames, características 
genéticas etc) de volun-
tários à doação de me-
dula para pacientes que 
precisam do transplante.

Um sistema informa-
tizado cruza as infor-
mações genéticas dos 
doadores voluntários 
cadastrados no Redome 
com as dos pacientes 
que precisam do trans-
plante. Quando é veri-
ficada compatibilidade, 
a pessoa é convocada 
para efetivar a doação.

Hoje, já existem mais 
de 25 milhões de doado-
res cadastrados em todo 
o mundo. No Brasil, o 

Redome busca doadores 
no Brasil e nos registros 
estrangeiros. Somente 
em Goiás, foram cadas-
trados 22 mil doadores 
no ano de 2018. O Bra-
sil está entre os cinco 
maiores bancos de doa-
ção de medula óssea.

Mortes
Em Goiás, entre os anos 

de 2000 e 2016, foram 
registrados 2.846 mortes 
por leucemias, sendo que 
1.615 no sexo masculino 
e 1.231 no sexo femini-
no. O maior número de 
casos ocorreu na faixa 
etária de 70 a 79 anos.

Sintomas da 
leucemia são: 
palidez, febre, 
dor óssea e 
sangramento 
cutâneo

RecadasTRaMeNTO

Aposentados e pensionistas nascidos em 
fevereiro devem se recadastrar até dia 28
Os aposentados vincula-
dos à Prefeitura de Goiânia 
nascidos no mês de feve-
reiro devem se recadastrar 
até o dia 28, no Instituto 
de Previdência Social dos 
Servidores do Município 
de Goiânia. A Prefeitura de 
Goiânia alerta que, após 
essa data, quem não esti-
ver com os dados atuali-
zado terá o pagamento do 
benefício bloqueado.

Para os pensionistas, 
que devem se recadastrar 

a cada seis meses, a data 
limite para atualização dos 
dados em fevereiro tam-
bém é o dia 28. O recadas-
tramento anual dos dados 
é uma exigência legal, pois 
garante a atualização das 
informações de cada servi-
dor e sua prova de vida. To-
dos os servidores inativos 
devem atualizar seus da-
dos no mês do aniversário.

O aposentado ou pen-
sionista pode atualizar seus 
dados no balcão de atendi-

mento do instituto, que fica 
na avenida B, n.º 155, no 
setor Oeste. O horário de 
funcionamento é das 7 às 
18 horas. Os telefones de 
contato são (62) 3524-5831.

No ato do recadastra-
mento, é preciso apresen-
tar Carteira de Identidade, 
CPF e comprovante de 
endereço. Quem mora fora 
do País, pode solicitar a 
documentação certificada 
na Embaixada brasileira e 
encaminhar via Correios.

Di
vu

lg
aç

ão
Di

vu
lg

aç
ão



5quinta-feira, 7 DE FEVEREIRO DE 2019 social

  Avril Lavigne começar, de fato, sua nova era! A princesa do rock 
anunciou em dezembro do ano passado que seu sexto álbum de 
estúdio, intitulado de Head Above Water, estará disponível em todas 
as plataformas digitais no dia 15 de fevereiro.

  Se você curte o som e a lírica poderosa da Pitty é bom se preparar, pois a 
cantora anunciou que seu mais novo trabalho será lançado em abril.

  Pink se tornou a mais nova artista a receber um reconhecimento 
por seu trabalho e contribuições à arte na emblemática Calçada da 
Fama de Hollywood.

  Só de pensar no live-action de Dumbo a gente fica emotivo! O 
remake de Dumbo ganhou um novo trailer e tem cenas inéditas com 
Danny DeVito e aparece de perto outros personagens do circo.

NoVo PRoDUTo
A famosa marca Heinz criou um sabor 

especial de ketchup com bacon e 
cebola caramelizada que será lançado 

especialmente na Feijoada D’APorca que 
acontecerá dia 16 de fevereiro no Steak 

In. Acostumada a surpreender com seus 
eventos gastronômicos de alto padrão, 

Fabrícia Calixto, promete um sábado 
animado, com gente bonita, cerveja gelada 

e muito samba no pé ao comando das 
cantoras Grace Carvalho, Mara Cristina e o 

som de qualidade do Dj Múcio.

lUlUViNHas
A presidente do grupo de degustação de 

vinhos Luluvinhas, Lara Macedo, preparou 
para o dia 12 de fevereiro uma noite em 
veneza. O carnaval será festejado com 

muita elegância com vinhos excelentes 
e o cardápio surpreendente, inspirado na 

culinária veneziana, do Magna Restaurante, 
que o chef Marco Soares preparou 

especialmente para a noite. A sommelier 
Lettiace Bittencourt fará a harmonização 

dos vinhos para proporcionar a melhor 
experiência. O evento exclusivo será às 

20h e contará com traje social e máscaras, 
além da apresentação do cantor italiano 

Alessandro Nascimento.

siMPÓsio
A Wallon Educacional realiza neste sábado, 
dia 9, o I° Simpósio Afetar e ser Afetado, no 

Teatro Madre Esperança Garrido. A poeta 
Viviane Mosé, psicóloga e psicanalista 
especialista em politicas públicas pela 

Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), mestre e doutora em Filosofia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) é uma das palestrantes convidadas 

para o evento, no dia 9 de fevereiro, das 
8h às 18h. O simpósio tem como objetivo 

discutir e refletir com a sociedade sobre 
“Os Desafios da Reciprocidade Afetiva na 

Educação Contemporânea”, promovendo o 
encontro de educadores, estudantes, escolas 

e instituições.

sEcRETÁRio Da saÚDE
A diretoria da Associação dos Hospitais do 

Estado de Goiás (AHEG) recebeu, no dia 1º de 
fevereiro, uma visita do novo secretário de 

Estado da Saúde, Ismael Alexandrino. Além 
de discutir assuntos relacionados ao setor, 

o gestor conheceu as dependências da sede 
da entidade, que é a maior associação de 

hospitais do estado de Goiás, com cerca de 
300 associados e presente em, praticamente, 

todos os 246 municípios goianos.

3x4
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rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Concurso – Fernanda Bispo Miss Anápolis 2019, Claudianne Vacarezza Miss Anápolis 2018, Armando Gadelha 
Coordenador do concurso, Tiago Oliveira mister Anápolis 2019 e Dannyel Rodrigues Mister Anápolis 2018.

Presença - A designer de moda Rafaela Katherine e o 
Barbeiro Levy também prestigiaram o concurso.

2 3

4

Convidadas - Tânia Borges proprietária da 
acadêmia Sergio Borges e a Modelo Lilian Leite, 
estavam entre as convidadas do concurso.
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Miss e Mister – Os vencedores do concurso miss e 
mister Anápolis 2019, foram a Miss Fernanda Bispo 
e o Mister Tiago Oliveira. 
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Lula é condenado a 12 anos de 
prisão em processo sobre sítio

Uma pesquisa de aca-
dêmicos das univer-
sidades de Stanford 

e de Nova York, nos Estados 
Unidos (EUA), mostrou im-
pactos positivos em pessoas 
que pararam de usar a rede 
social Facebook durante um 
período. O estudo verificou 
entre os entrevistados um 
aumento do “bem-estar”, 
melhoria na socialização 
offline, redução da polari-

zação política e uma que-
da do tempo de presença 
na plataforma após o fim 
do levantamento.

O trabalho, que envol-
veu 2,8 mil pessoas resi-
dentes nos EUA, constatou 
que a interrupção reduziu 
o tempo em redes sociais, 
“liberando” em média uma 
hora por dia dos parti-
cipantes. Eles relataram 
ter se dedicado a outras 
atividades, como assistir 
televisão e socializar com 
familiares e amigos.

Os autores também 
examinaram o acompanha-

mento de notícias e o enga-
jamento político, incluindo 
a polarização das pessoas 
envolvidas. Esse último ter-
mo mostra a intensidade de 
discordância de pontos de 
vista, fenômeno indicado 
por outros estudos como 
um dos efeitos do uso de 
redes sociais diversas.

Foi observada uma que-
da de 15% no tempo dedi-
cado a notícias. As pessoas 
fora da rede social acom-
panharam menos questões 
de atualidade política e 
iniciativas de governantes, 
como do presidente Donald 

Trump. Os autores não con-
seguiram detectar impacto 
na participação política, 
como a decisão de não par-
ticipar das eleições legislati-
vas norte-americanas.

Contudo, o estudo veri-
ficou uma diminuição da 
polarização e exposição a 
mensagens com conteú-
dos de críticas fortes a de-
terminadas visões políti-
cas. Houve queda no índice 
formulado pelos autores. 
Contudo, eles alertam para 
o fato de que esse resul-
tado não foi significativo 
e não pode ser generali-

zado como uma mudança 
de postura em relação a 
temas como o partido de 
preferência, por exemplo.

Bem-estar
Também foram anali-

sados indicadores relacio-
nados ao bem-estar das 
pessoas que participaram 
do estudo. “A desativação 
da rede social trouxe pe-
quenas, mas significativas 
melhorias no bem-estar e, 
em particular, em registros 
de felicidade, satisfação de 
vida, depressão e ansieda-
de”, concluíram os acadê-
micos. Na escala utilizada, 
esses impactos foram equi-
valentes a cerca de 25% a 
40% de efeitos percebidos 
em intervenções psicológi-
cas, como terapias individu-
ais e em grupo.

Uso do Facebook
Outro ponto avaliado 

foi a continuidade do uso 
do Facebook pelos partici-
pantes. Eles relataram, em 
média, um tempo na plata-
forma 23% menor do que 
o dispendido pelas pesso-
as que não desativaram as 
contas e também foram 

acompanhadas no estudo. 
“Os participantes relata-
ram que estavam passando 
menos o Facebook, tinham 
desinstalado o app de seu 
telefone e estavam fazendo 
um uso mais decidido da 
plataforma”, diz o texto.

Segundo os autores, essas 
respostas vão ao encontro da 
percepção de impactos posi-
tivos na vida dos usuários, ao 
interromper ou reduzir o en-
gajamento na rede social. “A 
desativação fez com que as 
pessoas apreciassem mais 
o Facebook, tanto em seus 
impactos positivos quanto 
negativos em sua vida”, des-
taca a pesquisa.

Procedimentos
O levantamento avaliou 

2,8 mil usuários da rede 
social e convidou-os a in-
terromper o uso durante um 
mês, especificamente na 
reta final das eleições legis-
lativas promovidas no ano 
passado nos Estados Uni-
dos. Foram avaliadas tanto 
pessoas que desativaram 
seus perfis quanto aquelas 
que não o fizeram, técnica 
chamada em pesquisas de 
“grupos de controle”.

O trabalho, que 
envolveu 2,8 
mil pessoas 
residentes nos 
EUA, constatou 
que a interrupção 
reduziu o tempo 
em redes sociais, 
“liberando” em 
média uma 
hora por dia dos 
participantes
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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

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA 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 Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
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 ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(62)9-8438-7649

crédiTo para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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Confira detalhes da venda de 
ingressos para Vila Nova e Goianésia
o Vila Nova volta a 

campo na tarde de 
domingo, quando 

recebe o Goianésia, no es-
tádio Onésio Brasileiro Al-
varenga, na última rodada 
do primeiro turno. Com iní-
cio marcado para 17 horas, 
o confronto já tem ingres-
sos sendo vendidos.

Os bilhetes (inteiras) 
custam R$ 60 (setor A) 
e R$ 40 (setores B e C). 
Torcedor que comprar an-
tecipadamente até sexta-
-feira (8), paga meia-en-

trada, apresentando uma 
aposta da Timemania 
com o Vila marcado como 
clube do coração.

As vendas acontecem 
no OBA, Loja Nação Colo-
rada, Lojas Sherife, Pape-
laria Glória, além da venda 
online, pelo site MeuBilhe-
te. As gratuidades podem 
ser retiradas nas bilhe-
terias do estádio a partir 
desta quinta-feira (7).

Jogo será no próximo do-
mingo, no Onésio Brasileiro 
Alvarenga, as 17 horas.
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Confira os horários de venda dos ingressos:
- Onésio Brasileiro Alvarenga: quinta-feira (7) e sexta-feira (8), das 8h 
às 18h, sábado (9), das 9h às 14h, e domingo (10), a partir das 9h.
- Lojas Sherife: até domingo (10) - Shopping Portal Sul, Shopping 
Portal Norte, Buriti Shopping, Rua 06 Centro, Rua 08 Centro, Se-
nador Canedo, Avenida 24 de Outubro
- Loja Nação Colorada: até sábado (9) - Rua 256 St. Universitário (OBA)
- Papelaria Glória: até sábado (9) - Av. Francisco Bom Tempo, n.º 
59, Jardim Balneário Meia Ponte. Fone: (62) 3210-7152
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