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EsTUDO

Estilo de vida responde por 63 mil 
mortes de câncer por ano no Brasil

Um terço das mortes 
causadas por 20 ti-
pos de câncer no 

Brasil poderia ser evitado 
com mudanças no estilo 
vida. Tabagismo, consumo 
de álcool, excesso de peso, 
alimentação não saudável 
e falta de atividade física 
são fatores de risco asso-
ciados a 114 mil casos da 
doença (27% do total) e 63 
mil mortes (34% do total) 
por ano no Brasil.

Os dados, publicados 
na revista Cancer Epide-
miology, fazem parte de 
um estudo realizado por 
pesquisadores do Depar-
tamento de Medicina Pre-
ventiva da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP) e 
da Harvard University, nos 
Estados Unidos, com apoio 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp).

O levantamento apon-
ta, por exemplo, que a 
incidência de câncer de 
pulmão, de laringe, de 
orofaringe, de esôfago, de 
colón e de reto poderia 
ser reduzida pela metade 
caso esses cinco fatores 
de risco fossem elimi-
nados. Leandro Rezende, 
pesquisador da FMUSP 
e um dos autores do es-
tudo, destaca que não se 
conhece outra forma de 
prevenir tantos casos.

“O que nos surpreen-
de é a magnitude de ca-
sos e mortes que a gen-
te conseguiria evitar a 
partir da redução desses 
fatores de risco. Esse nú-
mero deve chamar aten-
ção para políticas públi-
cas de redução do risco 

de câncer no Brasil”, dis-
se à Agência Brasil.

Estimativa da Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS) indica que, em 2025, 
os casos de câncer cres-
çam em até 50% no Brasil 
em decorrência do aumen-
to e do envelhecimento da 
população. Atualmente, a 
doença é a segunda causa 
de morte no país.

O levantamento da 
FMUSP, contudo, aponta 
que, além das mudanças 
na estrutura populacio-
nal, o aumento da preva-
lência desses cinco fato-
res de risco no estilo de 
vida do brasileiro pode 
representar novos desa-
fios para o controle do 
câncer na população.

Os pesquisadores traça-
ram estimativas de redu-
ção da doença caso esses 
fatores sejam reduzidos.

“Trabalhamos com al-
gumas metas ou reco-
mendações que são mais 
plausíveis de serem atin-
gidas em nível populacio-
nal e que estão presentes 
em alguns documentos e 
recomendações por agên-
cias internacionais”, expli-
cou Rezende.

Foi considerado o se-
guinte cenário: o consu-

mo de álcool com uma 
redução relativa de 10%, 
uma diminuição de 1 kg/
m2 no índice de mas-
sa corporal na média da 
população, uma dieta de 
cálcio de 200 mg a 399 
mg por dia e a redução 
de 30% na prevalência do 
consumo de tabaco.

Essas alterações, do 
ponto de vista popula-
cional, poderiam evitar 
19.731 casos de câncer 
(4,5% dos casos) e 11.480 
mortes (6,1%).

Políticas públicas
Rezende destaca que 

essas estimativas contri-
buem para formulação de 
políticas públicas na área 
de saúde pública. Ele cita 
como exemplo o comba-
te ao tabagismo no Bra-
sil que conseguiu reduzir 
para menos da metade a 
proporção de fumantes em 
relação a década de 1990.

“Hoje, aproximada-
mente 10% da população 
brasileira fumam [an-
tes, eram mais de 30%]. 
Quando o Brasil adotou 
um pacote de medidas, 
leis e regulamentação do 
tabaco no Brasil, como 
a tributação do cigarro, 
a proibição do consumo 

em local fechado, a gente 
teve um impacto bastan-
te positivo na saúde da 
população”, disse.

O pesquisador aponta 
que o tabagismo é respon-
sável por 67 mil casos de 
câncer por ano no Brasil, o 
equivalente a 15,5% dos 
casos e 40 mil mortes.

“Tem um debate bas-
tante atual de que se de-
veria reduzir o imposto 
dos produtos derivados 
do tabaco para diminuir o 
consumo de cigarro con-
trabandeado. É importante 
trazer a magnitude do es-
trago que o cigarro faz na 
saúde da população quan-
do se estimula o consumo. 
Hoje, o Brasil é um case de 
sucesso e a gente, primei-
ramente, precisa manter 
isso”, defendeu.

Um grupo de trabalho 
foi instituído em março 
deste ano pelo Ministé-
rio da Justiça e Seguran-
ça Pública para avaliar 
“a conveniência e opor-
tunidade” da redução da 
tributação de cigarros fa-
bricados no Brasil.

Para Rezende, o com-
bate ao tabagismo po-
deria servir de exemplo 
para a elaboração de ou-
tras políticas no campo 

da alimentação.
“Rotulagem, restrições 

de marketing e aumento 
de impostos de produtos 
da indústria de alimen-
tos para desestimular o 
consumo são propostas 
possíveis de serem imple-
mentadas pegando em-
prestado o case de suces-
so do tabaco para tentar 
reduzir o excesso de peso 
e obesidade da população 
no Brasil”, sugeriu.

Ele lembra que o Guia 
Alimentar para a Po-
pulação Brasileira, do 
Ministério da Saúde, re-
comenda que sejam con-
sumidos principalmente 
produtos in natura e que 
se evitem alimentos pro-
cessados, especialmente 
ultraprocessados.

Metodologia
A pesquisa partiu do 

consenso na literatura 
científica de que cinco fa-
tores de risco – tabagismo, 
consumo de álcool, exces-
so de peso, alimentação 
não saudável e falta de ati-
vidade física – estão asso-
ciados a 20 tipos de câncer.

O que o novo estudo 
fez foi calcular a fração 
atribuível populacional 
(FAP) da doença relacio-

nado a dados populacio-
nais sobre o índice de 
massa corporal (IMC) ele-
vado, consumo de cigarro, 
álcool, prática de ativida-
de física e informações 
sobre a alimentação.

De acordo com os pes-
quisadores, a FAP é uma 
métrica que estima a pro-
porção da doença possível 
de prevenir na população 
caso os cinco fatores de 
risco fossem eliminados, 
mantendo as demais fato-
res/causas estáveis.

Os dados sobre a dis-
tribuição dos fatores de 
risco do estilo de vida 
foram calculados a partir 
da Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS) 2013, para 
estimar consumo de álco-
ol, índice de massa corpo-
ral (IMC), consumo de fru-
tas e hortaliças, atividade 
física, tabagismo e fumo 
passivo entre não fuman-
tes no Brasil.

Foi utilizada também 
a Pesquisa Nacional de 
Orçamentos Familiares 
(POF), realizada entre 
2008 e 2009 pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), para 
obter o consumo alimen-
tar de fibras, cálcio, carne 
vermelha e processada.

Estudo é do 
Departamento 
de Medicina 
da Universidade 
de SP
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GoVERNo

Em 100 dias, Bolsonaro faz balanço 
de metas cumpridas e em andamento

o presidente Jair Bol-
sonaro comandou 
na última quinta-

-feira (11), no Palácio do 
Planalto, uma solenidade 
que marca os 100 pri-
meiros dias de governo. 
O evento contou com a 
presença de ministros, 
diversas autoridades e 
parlamentares. Segundo 
o presidente, o governo 
conseguiu cumprir, nes-
ses pouco mais de três 
meses, cerca de 95% 
das metas estabelecidas 
para o período.

O detalhamento foi 
apresentado na cerimônia, 
assim como novos anún-
cios. Dois dos projetos 
mais importantes estre-
gues no período são repre-
sentativos das bandeiras 
anunciadas pelo governo 
ainda durante o período 
de transição: a proposta de 
reforma da Previdência e o 
pacote anticrime. As duas 
medidas, no entanto, pre-
cisam ser aprovados pelo 
Congresso Nacional.

Medida econômica 
mais aguardada pelo setor 
empresarial e o mercado 
financeiro, a proposta de 
emenda constitucional 
da reforma da Previdên-
cia foi entregue no dia 
20 de fevereiro. O texto 
elaborado pelo gover-
no propõe idade mínima 
para aposentadoria para 
homens (65 anos) e mu-
lheres (62 anos), além de 
um período de transição.

No mês seguinte, o go-
verno enviou as alterações 
no sistema de pensão dos 
militares, que inclui tam-
bém uma reestruturação 
da carreira nas Forças Ar-
madas. Os projetos devem 
tramitar de forma paralela 
no Congresso Nacional.

Segurança
Outra bandeira do go-

verno Bolsonaro, o projeto 
de lei batizado de “anticri-
me”, elaborado pela equipe 
do ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, foi entregue no dia 
19 de fevereiro.

As medidas, que in-
cluem alterações em 14 
leis, como o Código Pe-
nal, o Código de Processo 

Penal, a Lei de Execução 
Penal, a Lei de Crimes 
Hediondos e o Código 
Eleitoral, buscam formas 
de endurecer o combate 
a crimes violentos, como 
o homicídio e o latrocí-
nio, e também contra a 
corrupção e organizações 
criminosas.

Assinado em 15 de ja-
neiro, Bolsonaro editou 
decreto flexibilizando a 
posse de armasde fogo no 
país, uma das principais 
propostas de campanha. 
Com a medida, os critérios 
para registro e posse de 
armas ficam mais objeti-
vos e, na prática, qualquer 
cidadão de 25 anos ou 
mais, sem antecedentes 
criminais e com emprego e 
residência fixa, poderá ter 
em sua posse até quatro 
armas de fogo. 

Em andamento
Algumas das metas 

programadas para os 100 
dias estão em andamento. 
É o caso, por exemplo, da 
tentativa do governo fede-
ral de viabilizar o leilão de 
cessão onerosa. A cessão 
onerosa trata de um con-
trato firmado em 2010, 
em que o governo cedeu 
parte da área do pré-sal 
para a Petrobras, que teve 
o direito de explorar 5 bi-
lhões de barris de petró-
leo. Com a descoberta de 
volume maior de petró-
leo na área, o governo irá 
vender o excedente.

O governo federal ne-
gocia a redução tarifária 
no âmbito do Mercosul 
(Brasil, Argentina, Uru-
gaui, Paraguai e Vene-
zuela, que está suspensa 
do bloco). A medida era 
prevista para os primei-
ros 100 dias, mas como 
depende de negociação 
com as demais nações, 
ainda não saiu do papel.

Também em fase de 
andamento está a articu-
lação para instituir o Co-
mitê Interministerial de 
Combate à Corrupção do 
Governo Federal, que visa 
a conduzir essa política na 
administração pública.

Há ainda a meta de 
implementar a autono-
mia do Banco Central, 

prevista para a primeira 
fase do mandato.

Confira outras das 
principais medidas do go-
verno nos primeiros 100 
dias de mandato:

Redução de 
ministérios

Com a promessa de en-
xugar a máquina pública, 
o governo Bolsonaro con-
seguiu reduzir de 29 para 
22 o número de ministé-
rios. A meta inicial era ter 
entre 15 e 17 pastas.

Houve um processo de 
reestruturação adminis-
trativa que, além de fundir 
ministérios, realocou ór-
gãos de segundo escalão. 
O governo ainda prome-
teu aprovar o projeto de 
autonomia do Banco Cen-
tral, que deixaria de ser 
contado como ministério, 
além de alterar o status da 
Advocacia-Geral da União. 
Se isso ocorrer, o governo 
reduzirá mais duas pastas 
e ficará com um total de 
20 ministérios.

“Revogaço”
Em anúncio desta 

semana, o governo con-
firmou a revogação de 
250 decretos normati-
vos ainda vigentes, mas 
que perderam o efeito 
ao longo do tempo.

A medida alcança nor-
mas de 15 ministérios e 
foi resultado de um estudo 
que analisou mais de 27 
mil decretos editados des-
de 1889, primeiro ano da 
República, até os atos mais 
recentes, deste ano.

A medida está sendo 
chamada de “revogaço” e 
precisa ser oficializada no 
Diário Oficial da União, por 
meio de um decreto pre-
sencial, o que deve ocorrer 

na cerimônia de hoje.

Critérios 
para cargos

Em março, o governo 
estabeleceu decreto regu-
lamentando critérios, perfil 
profissional e procedimen-
tos gerais para a ocupação 
de cargos em comissão e 
funções comissionadas na 
administração federal di-
reta, incluindo autarquias 
e fundações.

A medida atinge os 
mais de 24,5 mil cargos 
em comissão do Grupo-
-Direção e Assessora-
mento Superiores (DAS) 
e das Funções Comissio-
nadas do Poder Executivo 
(FCPE) e vale desde o dia 
1º de janeiro.

Ocupantes de cargos 
que não se encaixarem 
nos critérios poderão ser 
exonerados. Entres os pré-
-requisitos exigidos para 
a ocupação dos cargos e 
funções estão idoneidade 
moral e reputação ilibada; 
perfil profissional ou for-
mação acadêmica compa-
tível; e não estar impedido 
de acordo com a Lei da 
Ficha Limpa (Lei Comple-
mentar nº 64/1990).      

Bolsa Família
Promessa de campanha 

do então candidato Jair 
Bolsonaro, o pagamento 
de um décimo terceiro be-
nefício do Bolsa Família 
deve ser assinado na sole-
nidade desta quinta-feira.

O custo total com o pa-
gamento extra do benefí-
cio de combate à miséria 
será de R$ 2,5 bilhões, 
como já havia estimado o 
ministro da Cidadania, Os-
mar Terra. O Bolsa Família 
é pago a quase 14 milhões 
de famílias pobres do país.

Leilões e 
concessões

Nos primeiros 100 dias, 
o governo conseguiu con-
cluir um total de 23 lei-
lões de portos, aeroportos 
e ferrovia. No total, foram 
arrecadados mais de R$ 7 
bilhões com as concessões 
para a iniciativa privada. 
Essa era uma das metas 
anunciadas para o período.

Ensino a distância
Outra meta estabeleci-

da para os primeiros 100 
dias, a medida provisória 
(MP) para regular o ensi-
no domiciliar de crianças 
e adolescentes, conheci-
do como homeschooling, 
ainda deverá ser envia-
da ao Congresso Nacio-
nal, segundo a ministra 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, 
Damares Alves 

De acordo com Dama-
res, a MP vai garantir “o di-
reito da família de escolher 
a modalidade de ensino e 
proteger as crianças como 
elas querem proteger”. Al-
guns pontos do projeto fo-
ram apresentados durante 
audiência pública da mi-
nistra na semana passada.  

Agenda 
internacional

A estreia internacional 
de Bolsonaro como presi-
dente foi no Fórum Econô-
mico Mundial em Davos, 
na Suíça, no fim do mês de 
janeiro, onde falou a em-
presários e chefes de Esta-
do sobre abertura do país 
para novos investimentos.

Nos primeiros 100 dias, 
o presidente Jair Bolsona-
ro já cumpriu agenda de 
Estado em outros três 
países: Estados Unidos, 
Chile e Israel.

Em Israel, o presidente 
anunciou parcerias nas 
áreas de defesa, ciência, 
tecnologia e comércio. A 
visita gerou tensões com 
os países islâmicos, gran-
des parceiros comerciais 
do Brasil no agronegócio. 
Por isso, ontem (10), Bol-
sonaro participou de um 
jantar com embaixadores 
de países islâmicos na 
sede da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), em Brasília.

Na viagem oficial aos 
Estados Unidos, Bolsona-
ro se reuniu com o presi-
dente norte-americano, 
Donald Trump, que afir-
mou que o Brasil seria 
designado principal alia-
do fora da Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan). O norte-
-americano também dis-
se apoiar o desejo do 
Brasil de integrar a Or-
ganização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

Na mesma viagem, os 
governos dos dois países 
assinaram o Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas 
(AST) para uso comercial 
da base de lançamentos 
aeroespaciais de Alcânta-
ra, no Maranhão.

Outra medida anuncia-
da pelo presidente em sua 
visita aos EUA foi a edição 
de um decreto dispensan-
do o visto de entrada no 
Brasil para canadenses, 
australianos, japoneses e 
norte-americanos. A medi-
da visa, principalmente, a 
atrair turistas dessas regi-
ões para o Brasil.

No Chile, onde esteve 
no fim de março, Bolso-
naro participou da Cúpula 
Presidencial de Integração 
Sul-Americana. Além do lí-
der brasileiro, participaram 
do encontro os presiden-
tes da Argentina, do Peru, 
da Colômbia, do Paraguai, 
Equador e Chile.

Na ocasião, foi lançado 
o Prosul, nova comunida-
de de países latino-ame-
ricanos que deverá subs-
tituir a União das Nações 
Sul-Americanas (Unasul). 
O Prosul será formado por 
12 países. Bolsonaro e o 
presidente chileno, Se-
bástian Piñera, também 
assinaram acordos de co-
operação para impulsio-
nar a relação comercial 
entre os dois países. 

Governo entrega propostas, mas 
depende do legislativo para aprovação
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Operação tapa-buracos aplica 350 
toneladas de massa asfáltica nas ruas 

a Secretaria Muni-
cipal de Infraes-
trutura e Serviços 

Públicos (Seinfra) realiza 
a operação tapa-buracos 
em diversos bairros de 
Goiânia. Durante os três 
últimos dias, o órgão 
empregou 350 tonela-
das de concreto asfálti-
co nas ruas de Goiânia. 
Cerca de 120 servidores 
da pasta atuam nos ser-
viços de manutenção e 
conservação da malha 
viária da Capital.

Ao todo são 15 equi-
pes distribuídas em 15 
caminhões com 10 tone-
ladas de massa asfáltica 
cada um, tapam em mé-
dia mil buracos diaria-
mente. No último mês, a 
operação tapa-buracos 
atendeu mais de 340 
bairros, atingindo todas 
as regiões de Goiânia.

Durante esta semana 
os serviços de recupera-
ção asfáltica chegam aos 
bairros Jardim Balneário 
Meia Ponte, Jardim Goi-
ás, Setor Novo Horizon-
te, Setor Morada do Sol, 
Vila Rosa, Setor Gentil 
Meireles, Bairro Goiá, 
Setor Jaó, Setor São 
José, Conjunto Riviera, 
Setor Marista, Vile de 
France, Bairro Rodoviá-
rio e Setor Bueno. Além 
disso, outras equipes 
atendem a chamadas 
emergenciais. 

Segundo o titular da 

Seinfra, Dolzonan da 
Cunha Mattos, a Prefei-
tura de Goiânia pôs fim 
ao principal impedimen-
to para o recapeamento 
asfáltico de 628 ruas em 
107 bairros da Capital: a 
nota C no índice de Ca-
pacidade de Pagamento 
(Capag), avaliação de 
solvência feita pelo Go-
verno Federal com obje-
tivo de permitir apenas 
contratos de operação 
de crédito em volumes 
sustentáveis.

O relatório da Se-
cretaria do Tesouro Na-
cional (STN) na última 
segunda-feira, 08, ante-
cipa que a Cidade evo-
luiu da nota C para a B 
para A em liquedez e 
agora é uma das poucas 
localidades do país apta 
a captar empréstimos 
com aval da União.  “Com 
esse resultado, teremos 
condições de contratar 
junto à Corporação An-
dina de Fomento (CAF) 
o empréstimo de 100 
milhões de dólares para 
recapear cerca de 20% 
da malha viária de Goi-
ânia”, declarou.

Os cidadãos que quise-
rem solicitar os serviços 
da Seinfra podem entrar 
em contato pelos telefo-
nes 3524-8363 e 3524-
8373 ou encaminhar uma 
mensagem pelo aplicati-
vo WhatsApp para o nú-
mero (62) 98493-7229.

Serviço preventivo ocorre de forma permanente durante todo o ano e tem como objetivo a manutenção e conservação da malha viária
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Fiscalização dos combustíveis será intensificada
Em reunião organizada 
pela Superintendência de 
Controle e Fiscalização, 
com a participação dos 
delegados regionais de 
fiscalização, ficou decidido 
que as gerências de Com-
bustíveis e de Arrecadação 
e Fiscalização da Secreta-
ria de Economia vão atuar 
juntas em operações de 
trânsito de combustíveis 
a partir de agora. A inten-
ção é coibir a sonegação 
de ICMS. Existem em Goiás 
cerca de 1.600 postos.

O gerente de Combus-
tíveis, Fernando Ganzer, 
diz que há irregularida-
des com a entrega de 
mercadorias em situação 
fiscal irregular, sem no-
tas fiscais ou com docu-
mentação fiscal inidônea, 
sendo que algumas das 
mercadorias se destinam 
a outros estados, mas 
acabam ficando em Goiás. 
O segmento é importan-
te para a fiscalização por 
representar cerca de 25% 
da arrecadação de ICMS.
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  “Vingadores: Ultimato” ou “avengers: 
Endgame” está prestes a estrear e a 
pressão dos atores para não deixar 
nenhum spoiler só aumenta. Scarlett 
Johansson contou ao EW como está se 
sentindo estressada nas turnês de 
imprensa.

  Príncipe Harry formou uma parceria 
com Oprah Winfrey para produzir uma 
série documental sobre saúde mental no 
serviço de streaming apple TV+.

  Ellen Page, produzirá sérielGbT, após 
“The Umbrella academy”, seu novo 

trabalho é na minissérie “Crônicas de San 
Francisco”, também da Netflix.

  Foi anunciado recentemente que a 
Netflix está produzindo “Dorothy e Alice”, 
um crossover ente o mundo do “Mágico de 
Oz” e de “alice no País das Maravilhas”.

PocKET sHoW
Nesta sexta-feira (12), a partir das 19 

horas, a cantora e compositora Wanessa 
Camargo fará um pocket show na 

Flávio’s Calçados do Shopping Cerrado. 
a apresentação, que será aberta ao 

público, marcará o lançamento da nova 
coleção inverno 2019 da rede varejista 

de calçados. intitulada “Western”, a 
campanha é inspirada no estilo faroeste 
e em personalidades como lady Gaga e 

Madonna. a nova linha também conta 
com bota, coturno, scarpin, tênis, mule 
e sandália, entre outros calçados, com 

estampa animal print.

MaÇa Do aMoR
Criada para mulheres independentes, 

autênticas e sonhadoras que se entregam 
sem medo a amores cheios de surpresas, 

Floratta red, nova fragrância feminina 
de O boticário, tem por objetivo criar 

uma experiência olfativa de impacto. a 
inspiração veio da visita aos pomares de 
maçã na região de Vermont nos Estados 

Unidos que possui uma paisagem sensorial 
de cor, sabor, perfumes e tons equilibrando 

a delicadeza da flor e a doçura e acidez da 
maça, fruta símbolo do desejo.

MUsical Da PaiXÃo
No dia 21 de abril, a partir das 18h30, 

acontece, no Passeio das Águas Shopping, 
a apresentação do espetáculo “Cristo – 

Musical da Paixão”. a encenação da vida, 
morte e ressurreição de Jesus deve levar 

para o palco cerca de 70 artistas, entre 
eles o ator Thiago abravanel, no papel 

de rei Herodes. O musical será realizado 
pelo Sistema Fecomércio – Sesc- Senac. 

a entrada é um quilo de alimento não 
perecível.

RENoVo
Nesta Páscoa, a chef chocolatier Mari 

Tolentino desenvolveu um novo conceito 
de ovo, que tem a finalidade de resgatar 

o verdadeiro sentido da data. O ‘renOvo’ 
traz em seu interior, uma mensagem de 

renovação escrita em um pergaminho, 
além de uma joia desenhada pela 

designer de Surama bittencourt. a 
composição é de ruby, a quarta geração 
de chocolate no mercado de confeitaria. 

Para compartilhar a mensagem, Mari 
Tolentino convidou a digital influencer 

rafa Kalimann para ser embaixadora e 
parte das vendas serão revertidas para 

a ONG Missão África, que já conta com o 
engajamento da influenciadora.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Além do olhar - a empresária rose lourenço do ateliê além do Olhar, ao lado da lifestyle influencer 
layla Monteiro, recebeu as franqueadas lívia Marques, Márcia Queiroz, Camila borginho e Pabline Martins 
durante coquetel com show especial da cantora Carina Duarte que animou os convidados. 

Aniversário - a empresária Clarinda de Jesus prepara 
com todo esmero para a segunda quinzena de abril o 
aniversário de 01 ano da lumiina iluminação, festa essa 
que promete novidades e muita animação. 

2 3

4

Coleção - aconteceu o almoço de lançamento da 
coleção da influenciadora luisa accorsi para Garnus, 
marca de moda feminina inspirada em mulheres 
contemporâneas e naturalmente elegantes. 
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Luluvinhas - Claudia Oliveira, Chris Maia e Veruska 
Oliveira da confraria luluvinhas, na degustação de um 
bom vinho e também contribuíram com ovos de Páscoa 
para as crianças carentes.
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Patrulha Canina no teatro da PuC
Data: Domingo (14) - Horário: 15h e 17h - Local: Teatro PUC (ave-
nida Fued José Sebba, Quadra a 16, 1184 - Jardim Goiás, Goiânia 
- GO, 74605-010) Ingressos: r$30 (meia) e r$60 (inteira)
Postos de vendas: restaurante Tribo / Komiketo

Serviço

múSica 

Hugo e Guilherme prometem show de 
duração de três horas neste domingo

a capital da música 
sertaneja, Goiânia, 
será palco do lan-

çamento do novo projeto 
da dupla Hugo e Guilher-
me. O show, intitulado NO 
PELO 360º, ocorre neste 
domingo (14), na Arena 
da Pecuária de Goiânia. 
Além dos donos da fes-
ta, que prometeram fazer 
um show com duração de 
três horas, se apresentam 
o pagodeiro Dilsinho e do 
DJ Eme, dono do hit ‘Feli-
cidade’. Ainda no show será 
feito o lançamento do DVD 
da dupla, gravado em se-
tembro na cidade de Cam-
po Grande-MS.

Fazendo jus ao nome, 
o palco do show será no 
formato de 360 graus, o 
que proporcionará ao pú-
blico um contato melhor 
com a dupla. De acordo 
com Hugo, o show em Goi-
ânia será especial e cheio 
de surpresas. “A gente faz 
show em muitos locais 
pelo Brasil a fora, mas 
nenhum supera a energia 
que é tocar em casa. E pra 
esse show, quem estiver 
presente irá se surpreen-
der com as surpresas que 
estamos preparando”, res-
saltou, Hugo. Sobre a dura-
ção de três horas de show, 
ele afirmou que “vai ser 
um show para ficar marca-
do na memória de todos, 
inclusive na nossa”.

Para Guilherme, o show 
será a oportunidade de 
rever o público goiano. 
“Já tem alguns meses que 
não fazemos show aqui 
[em Goiânia] e voltar onde 
tudo começou é diferen-
te, será um show incrível”, 
afirmou Guilherme.

Os ingressos para o 
evento custam R$ 110 e po-
dem ser adquiridos online 
através do site Balada APP.

DVD “No Pelo em 
Campo Grande”

O “No Pelo Em Campo 
Grande” foi gravado no dia 
16 de setembro, no Âncora 
Hotel, na cidade de Campo 
Grande e teve participação 
especial da dupla Henrique 
e Juliano e da cantora Ma-
rília Mendonça. O DVD foi 
dirigido por Anselmo Tron-
coso e a produção musical 
feita por Eduardo Pepato.

Com um repertório mes-
clado entre músicas inéditas 
e regravações, o álbum con-
ta com 19 faixas, sendo 11 
lançamentos.  Vale destacar 
a faixa “Toda Ida Pede Volta” 
que contou com a partici-
pação da cantora Marília 
Mendonça e as regravações 
“Amor Perfeito/Tô Fazendo 
Falta/As Quatro Estações” 
que tiveram participação de 
Henrique e Juliano e tam-
bém de Marília Mendonça, 
que já viralizou entre os fãs

Show marcará o lançamento do novo projeto NO PElO 360º e do DVD “No Pelo em Campo Grande”
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criançada  

Patrulha Canina se apresenta em Goiânia
O espetáculo da Patrulha 
Canina agora está com 
novos cenários e episó-
dios para animar a crian-
çada. Com sessão às 15h 
e 17h, Everest membro 
recente do Patrulha en-
tra no elenco juntamente 
com os filhotes heroicos 
Marchall, Rubble, Chase, 
Rocky, Zuma, Skye lide-

rados pelo menino Ryder 
que trabalham em con-
junto em missões arris-
cadas de resgate para 
proteger a comunidade. 
Ingressos estão no valor 
de R$30 (meia) e podem 
ser adquiridos nos pos-
tos de vendas: lojas Pri-
metek, Restaurante Tribo 
e Komiketo.
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Hugo e guilHerme no Pelo 360º 
Local: arena da Pecuária de Goiânia 

 Data: 14 de abril, domingo 
Horário: abertura dos portões às 16 horas 

Ingressos: r$ 110 
Vendas: balada aPP

Serviço
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Iris de “roupa nova” e R$ 5 bilhões 
em caixa para investir em Goiânia
A divulgação pela Secretaria do Tesouro Nacional, sema-
na passada, de que a Prefeitura de Goiânia passou da letra 
“C” para a letra “B”, na capacidade de solvência e com isso, 
abrindo caminho para a contratação de empréstimo com 
o aval do Tesouro Nacional, no valor de acima de R$ 4,9 
bilhões deixou o prefeito Iris Rezende com cara de quem 
vestiu “roupa nova”, tamanho o seu entusiasmo.  Também 
não era pra menos, depois de passar os dois primeiros 
anos do mandato a pão e água, por absoluta falta de di-
nheiro para investir, Iris já inicia os procedimentos para 
contratar de imediato perto de U$ 400 milhões, equiva-
lente superior a R$ 1,3 bilhões, que investirá no recapea-
mento de 627 quilômetros de ruas na capital. Iris, agora, 
terá tanto dinheiro para investir em obras importantes 
para a cidade, que a dúvida, hoje é se ele terá tempo su-
ficiente para gastar toda a fortuna que deverá estar à sua 
disposição. Já há até quem voltou a falar de uma candi-
datura à reeleição em 2020. Com tanto dinheiro assim 
para investir, o melhor é não apostar alto que o prefeito 
“vestirá o pijama” ao final desse mandato.  

CAIADO NA ESPERA
De um lado, o prefeito Iris Rezende, perto de ter acesso a uma 
montanha de dinheiro suficiente pra “pelar pouco”, como já 
disse um ex-prefeito da capital. De outro o governador Ro-
naldo Caiado (DEM) na busca incessante de um caminho para 
a obtenção dos meios para sair da dureza enfrentada nos 
seus primeiros meses do governo, ainda sem condição de 
quitar a folha de dezembro dos servidores. O democrata 
aguarda o momento de receber a mesma boa notícia do 
Governo Federal, ou seja, a autorização para contrair novos 
empréstimos para o Estado. 

PRORROGAÇÃO OU “MANDATO TAMPÃO”
Prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos por dois anos, ou 
eleição para mandato tampão de dois anos, para coincidir com as 
eleições presidencial e estaduais, em 2022? Prorrogação não é uma 
medida muito simpática no meio político. A última ocorrida foi a da 
chamada “Emenda Anísio de Sousa”, que prorrogou os mandatos 
de prefeitos e vereadores de novembro de 1980 para novembro de 
1982. Proposta de prorrogação agrada, naturalmente, aqueles que 
terão os mandatos prorrogados mas desagrada a maior parte 
da classe política e os eleitores que estão ávidos para substi-
tuírem os maus administradores. A emenda foi proposta pelo 
então deputado federal Anísio de Sousa (Arena-GO). Anísio 
era natural da cidade de Pirenópolis. 

ONDE ANDA?
Por onde anda o ex-deputado Jovair Arantes (PTB) que foi ve-
reador e vice-prefeito de Goiânia, e deputado federal por vários 
mandatos? Jovair sofreu sua primeira derrota na tentativa de se 
reeleger para mais um mandato, em 2018. 

DISCREPÂNCIAS
Eis uma informação que os deputados estaduais da base do go-
verno Caiado não podem saber, em hipótese alguma. Enquanto 
eles ganharam o direito de indicar nomes para ser nomeados no 
atual governo, no limite de até R$ 30 mil, em Senador Canedo, ci-
dade vizinha da capital, os vereadores aliados do prefeito Divino 

Lemes (PSD) têm direito a $ 60 mil cada, em nomeações. E esse 
valor não é de agora, já faz algum tempo. 
 
MERCADO INFLACIONADO  
Com essa discrepância de valores entre os dois casos, conclui-se 
que ou os deputados estão recebendo pouco, ou Senador Cane-
do está inflacionando o “mercado” de apoios, ao disponibilizar 
valores muito altos pelo apoio dos seus vereadores. 

CRUVINEL QUER MUDAR ZOOLÓGICO
Presidente da Comissão do Meio 
Ambiente na Câmara de Goiânia, 
o vereador Gustavo Cruvinel (PV), 
propôs debate para mudanças do 
Zoológico da capital. Ele argu-
menta que o local atual é inade-
quado e expõe os animais a vários 
tipos de poluição. Além do local, 
ele quer mudança de conceito, 
a exemplo do que acontece em 
Bauru (SP) e no Rio. 

FRENESI OPOSICIONISTA
Políticos caiadistas preveem que essa euforia de alguns setores 
da oposição, por conta de dificuldades vividas pelo governo Caia-
do, nesse começo de ano, está perto de acabar. Avaliam que tão 
logo o governador consiga quitar o restante da folha de dezem-
bro, para com o funcionalismo e recuperar as estradas, o “frenesi” 
oposicionista vai murchar rapidinho. 

TECNOSHOW  
A realização da Tecnoshow em Rio Verde essa semana acabou 
levando as atenções de praticamente e boa parte da movimen-
tação da área pública para a cidade. Os órgãos públicos na capital 
passaram a maior parte do tempo nesses dias, bem mais vazios 
que o de costume. Pontos para o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Lissauer Vieira, autor da propositura de 
transferência da capital para Rio Verde nessa semana. 
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DoAÇÃo DE sANGUE

Musa do Goianão 2019 estimula 
doação de sangue entre torcedores

o tradicional concurso 
da Musa do Goianão 
2019, que reúne oito 

representantes dos times de 
elite do Estado, tem como 
mote principal a solidarie-
dade, que soma pontos à 
beleza das candidatas. O 
concurso, que mantém o 
formato pelo segundo ano 
consecutivo, será defini-
do pela participação das 
torcidas em quatro cate-
gorias: voto nas musas no 
site oficial, doação de san-
gue, doação de alimentos 
e doação de livros.

A candidata que mobili-
zar o maior número de tor-
cedores para doar sangue 
pelo seu time somará pon-
tos no placar. As doações 
podem ser feitas nos Hemo-
centros de todo o Estado. No 

ato da doação, o torcedor 
deve dizer para qual time 
(ou musa) sua doação irá 
contabilizar. Vence a etapa 
quem conseguir o maior 
volume de bolsas no pe-
ríodo do concurso, que vai 
até o dia 13, sábado.

Para estimular os torce-
dores e aumentar a adesão 
à doação de sangue entre 
os torcedores, as musas 
estiveram reunidas na úl-
tima quinta-feira, na sede 
do Hemocentro, na avenida 
Anhanguera, fazendo sua 
doação e recebendo os tor-
cedores doadores.

“Sabemos que o fute-
bol é uma paixão não só 
nacional, mas também 
do goiano, e porque não 
estimular a solidariedade 
entre os torcedores e suas 

equipes para que doem 
sangue e salvem vidas”, 
avalia a assessora técnica 
do Hemocentro, Denyse 
Goulart sobre a parceria.

Dinâmica 
da disputa

O concurso será dividido 
em duas etapas. Durante a 
primeira, que vai até  nesta 
sexta-feira (12), as candida-
tas terão a missão de mobi-
lizar suas torcidas em prol 
da solidariedade e somar o 
máximo de pontos nas qua-
tro categorias. A liderança 
em cada atividade será 
somada para selecionar as 
duas melhores colocadas 
para a final, que será en-
tão decidida do dia 13 até 
dia 20, sábado a domingo, 
em uma nova votação do 

público no site do Globo 
Esporte local (globoespor-
te.com/go). Os internautas 
poderão votar quantas ve-
zes quiserem.

A arrecadação de ali-
mentos e de livros será feita 

na sede da TV Anhanguera 
em Goiânia. Os times tam-
bém apontarão locais para 
recebimento dos alimentos 
e livros em suas cidades. A 
torcida com o maior quan-
titativo de doações somará 

ponto para sua candidata 
no quadro geral do concur-
so. Estão participando as 
musas do Anapolina, Apa-
recidense, Atlético, Grêmio 
Anápolis, Goianésia, Goiânia, 
Goiás e Vila Nova.

Candidata que mobilizar o maior número de torcedores 
para doar sangue pelo seu time somará pontos no placar Di
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