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Após idosos, pessoas com
comorbidade começam a
ser vacinadas na Capital
Stephanie Zalcman

Burnout, o perigo da
busca pela perfeição
Opinião 3

RicaRdo ViVeiRoS

o silêncio naquio
que é conivente
Opinião 3

Depois de aplicar mais de 440 mil doses de vacinas contra a Covid-19, Goiânia começará hoje
(05) a vacinar pessoas com comorbidades. A
vacina utilizada nos primeiros dias de aplicações do grupo com comorbidade será a da Pfizer, que chegou nesta terça-feira. Fazem parte

do grupo pessoas com Síndrome de Down,
doença renal crônica em terapia de substituição
renal (diálise) gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício
de Prestação Continuada (BPC). Cidades 11

ELEIção 2022

Chapa de Caiado terá influência até na oposição

Projeto eleitoral do governador está aberto para aceitar aliados que podem sair de partidos hoje fora da base
do Palácio das Esmeraldas, com destaque para o MDB e seu presidente estadual Daniel Vilela. Política 5

Bruno Corsino/ACG

Câmara aborta
reeleição da
Mesa Diretora
O texto visava dar condições
para antecipar o processo eleitoral na Câmara, além da criação
de uma quarta vice-presidência
e de mais cadeiras em comissões
permanentes do Legislativo. O
presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota) arquivou o texto após manifesto com a assinatura de 22 vereadores contrários
a atencipação. Cidades 10

CPI da Covid
ouve primeiro
titular da saúde
Ex-ministro da Saúde Henrique
Mandetta criticou a postura do
presidente Bolsonaro durante os
primeiros meses da pandemia
em que esteve à frente da pasta.
Em 7 horas de depoimento, Mandetta falou sobre a influência
dos filhos do presidente, isolamento social e distribuição de
remédios sem eficácia. Política 6

Grêmio Anápolis em vantagem na semi
Raposa vence o Atlético Goianiense por 1 a 0, com gol marcado por Lucão, e quebra a invencibilidade de
20 partidas do rubro-negro, que não era derrotado desde a última temporada; com a vitória, o time de
Cléber Gaúcho pode empatar na próxima semana que avança para a final. Esportes 8

12 mil idosos de
Aparecida ainda
não vacinaram

LEIa nas CoLunas

▼

Xadrez: Déficit orçamentário

do Estado cai pelo terceiro
ano consecutivo.
Política 2

Em Aparecida de Goiânia, a procura pela 2ª dose da vacina contra
a Covid-19 tem sido baixa. Segundo
o boletim, são cerca de 12 mil
idosos sem a 2ª dose. Cidades 10

Econômica: País deixa de ganhar US$ 6,1 bi com venda de
serviços de engenharia.

Economia 4

Cresce tendência
por mais espaço
em casa

Esplanada: Brecha na 3ª via

aquece as conversas entre
portas em Brasília.

Política 6

Tigre e Camaleão

iniciam disputa por vaga

na final do Goianão

Esportes 7

Educação Infantil

abre mais 830 novas
vagas até julho

Dólar: (paralelo) R$ 5,43 | Dólar: (comercial) R$ 5,431 |
Euro: (Comercial) R$ 6,525 | Boi gordo: (Média) R$ 313,10
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 311,42 | Bovespa: -1,26%

Deste total de vagas, os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis),
que atendem crianças de 0 a 5 anos e
11 meses, terão 430 vagas. Cidades 9

Mercado Imobiliário sente a
tendência de clientes mais preocupados com mais espaços nos
lares e opções de lazer dentro
de casa. Negócios 17
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 15º C

Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Déficit orçamentário do Estado
cai pelo terceiro ano consecutivo
Medida será divida e votada em partes na Câmara dos Deputados

Reforma
Tributária deve
ser fatiada para
facilitar aprovação
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), voltou a defender o fatiamento da reforma
tributária para facilitar sua aprovação. Segundo Lira,
a ideia é que os parlamentares comecem a votar os temas mais simples e consensuais da reforma e deixem
os temas mais complexos para serem debatidos amplamente ao longo do ano.
Para Arthur Lira, a reforma tributária é essencial
para o País voltar a crescer, pois a legislação atual, na
avaliação do presidente, prejudica o crescimento econômico pela falta de segurança jurídica para garantir o investimento. Lira afirmou que está otimista em relação à
aprovação da proposta.
Por outro lado, o presidente afirmou que a possibilidade
da inclusão de um imposto digital, o que muitos críticos
apontam como a retomada da CPMF, é um tema complexo
e, por essa razão, é necessário ampliar o debate.
Lira destacou que uma das possibilidades seria a votação do texto que institui a Contribuição Social sobre
Operações com Bens e Serviços (CBS). Essa proposta faz
parte da reforma tributária que foi encaminhada pelo
governo em julho do ano passado e substitui o PIS/Pasep
e a Cofins (PL 3887/20).
“Se você chama de CPMF, você já assassina a discussão.
É um imposto digital e não podemos comparar com a
CPMF de 20 anos atrás. Você tem que ter um imposto digital se quiser ser mais expansivo, mas é uma discussão
mais ampla. Agora, se tiver um destino específico, você
já apazigua um pouco, mas vai ser uma discussão no
seu tempo”, destacou.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para 2022 projeta resultado primário deficitário de R$ 101,4 milhões e um resultado nominal com um déficit de R$ 1,016 bilhão,
conforme a matéria que tramita na Assembleia Legislativa. Quando assumiu o mandato,
em janeiro de 2019, o governador
Ronaldo Caiado (DEM) herdou um déficit no orçamento de R$ 6 bilhões.
O valor caiu no ano seguinte para 3,59 bilhões. neste ano, a Lei
Orçamentária fixa em
R$ 3,82 bilhões. Mesmo
com a pandemia
do coronavírus,
a receita do Estado cresceu no
primeiro trimestre
de 2020 em relação ao
de 2021. Passou de R$
6 bilhões para
7,58 bilhões.

Tá na lista

A LDO relaciona o tribunal de Contas dos
Municípios, que é alvo de uma Proposta de
Emenda à Constituição que prevê a sua extinção,
dentro do cadastro das propostas iniciais do
Poder Legislativo.

Cortar gastos

Autor da PEC que extingue o tCM, o deputado
Henrique Arantes (MDB), rebateu defesas feitas
por colegas que se opõem à matéria, assegurando que a economia mensal chegaria a R$
80 milhões por mês. “Sinceramente, esse órgão
não serve para nada”.

Campanha em curso

Há um movimento em curso na Alego, orquestrado pelo PSDB, para a defesa do tCM,
considerando que lá estão conselheiros indicados
durante os 20 anos de gestão do partido no governo do Estado.

xadrez@ohoje.com.br

Em dúvida

Durante reunião da CPI da Covid-19,
no Senado, jorge Kajuru (Podemos) manifestou voto em Henrique Mandetta, para
presidente da República, mas adiantou
que ainda está em dúvida.

Sem incentivo

O Executivo sancionou lei que veda a
concessão dos incentivos relacionados
aos Produzir, inclusive o subprograma
Microproduzir, ambos instituídos em janeiro de 2022, na gestão de Marconi Perillo (PSDB), assim como incentivo à Instalação de empresas industriais montadoras em Goiás.

Destravar obra

Em viagem a Brasília, o vice-governador
Lincoln tejota discutiu com o ministro
da Infraestrutura, tarcísio de Freitas, para
destravar o aeroporto de cargas de Anápolis, que já era para ter sido inaugurado
há anos. Mas a obra foi judicializada.

Lado a lado

O secretário de Indústria e Comércio,
josé Vitti, esteve ontem com o presidente
da Fieg, Sandro Mabel, na sede da entidade,
discutindo ações colocadas em prática nesse
primeiro quadrimestre, pelo Conselho temático do Agronegócio. Mabel tem sido
crítico ao governo quando o assunto é vacina contra a Covid-19.

Agasalho

Com a chegada do outono, o prefeito de
Anápolis, Roberto naves (PP), faz apelo para
doação de cobertores, para distribuição a
famílias em situação de vulnerabilidade e
pessoas em situação de rua.

CURTAS
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Consta da pauta da Câmara de
Goiânia projeto do vereador Anselmo
Pereira (MDB) que concede título de cidadania goianiense a primeira-dama
thelma Cruz.

Arquivado projeto que antecipava
eleição da Mesa Diretora
A imprensa chegou a ser barrada na Câmara, com a justificativa de portaria da
Casa que permite a presença exclusiva
de vereadores no Plenário
Samuel Straioto
Após muito debate na Câmara de Goiânia, foi arquivado
projeto que antecipa as eleições
da Mesa Diretora da Casa. O
texto visava dar condições para
antecipar o processo eleitoral
na Câmara, além da criação
de uma quarta vice-presidência
e de mais cadeiras em comissões permanentes do Legislativo. O presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota) arquivou o texto após o vereador
Leandro Sena (Republicanos)
ter apresentado um manifesto
com a assinatura de pelo menos 22 vereadores que se colocaram contrários ao tema.
Além de Sena, os vereadores Lucas Kitão (PSL), Sabrina
Garcez (PSD) e Léo josé (PtB)
também foram responsáveis
pela articulação contrária à
tramitação e conseguiram a
adesão da maior parte dos
parlamentares. "Era uma proposta inconstitucional e não
tinha respaldo jurídico para
ser aprovada, assim como
aconteceu na tentativa dos
ex-presidentes do Senado Davi
Alcolumbre (Democratas) e
da Câmara Federal Rodrigo

Maia (Democratas)”, comentou o vereador Kitão, que avalia que a proposta poderia vir
a ser judicializada.
Membros da Prefeitura de
Goiânia entraram na negociação e agiram nas articulações.
Após a aprovação do projeto
na última quinta-feira na Comissão Mista da Câmara, vereadores mais próximos ao
Paço Municipal ficaram preocupados. O secretário de Governo, Arthur Bernardes entrou na questão e conversou
com parlamentares. Ele participou da articulação com os
vereadores que começaram a
colher assinaturas dos colegas.
na última segunda-feira
(3), o dia foi de várias conversas entre os vereadores
sobre o assunto. O embate foi
bastante duro. no dia seguinte, ou seja, na manhã desta
terça-feira (4), o vereador Santana Gomes (PRtB) subiu à
tribuna e voltou a direcionar
várias críticas a figuras políticas ligadas ao Republicanos,
partido do prefeito Rogério
Cruz, entre eles Wanderley
tavares que é presidente da
legenda no Distrito Federal e
colaborou coma as mudanças

Imprensa foi barrada de entrar na Câmara devido a uma portaria emitida pela Casa
na prefeitura de Goiânia.
na sequência, a vereadora
Sabrina Garcez (PSD), subiu
na tribuna e rebateu as colocações feitas por Santana Gomes. Sabrina criticou a “velha
política do toma lá da cá”. não
poderia deixar de subir a essa
tribuna diante do que o vereador que me antecedeu colocou. Percebo que alguns vereadores vivem uma série de
aventuras que são desmentidas
pela realidade que temos na
cidade de Goiânia”, afirmou.
O líder do prefeito na Casa,
vereador Sandes júnior (Progressistas), se limitou a dizer
que Santana não citou, em
seu pronunciamento, o nome

do prefeito e que por esse
motivo não pediu a palavra
para fazer sua defesa. no entanto, o vice-líder Anselmo
Pereira (MDB) discordou e
disse que deveria sim haver
uma defesa, pois houve um
questionamento da idoneidade do Poder Executivo.
O debate tomou praticamente toda a sessão da Câmara de
Goiânia. Sargento novandir (Republicanos), chegou a ler alguns
nomes dos vereadores que são
contra a proposta do comando
da Casa. “É importante esse
manifesto em que 25 vereadores
assinaram e não aceitamos neste momento a busca da nova
reeleição. A Casa de Leis vai

aguardar regimentalmente de
dois em dois anos a eleição”,
disse Leandro Sena.
A imprensa chegou a ser
barrada na Câmara, com a justificativa de portaria da Casa
que permite a presença exclusiva de vereadores no Plenário,
devido à pandemia da Covid19. Depois de pressão, a Casa
liberou o acesso de jornalistas.
O Sindicato dos jornalistas de
Goiás procurou a direção da
Câmara que se comprometeu
a revisar a portaria e garantir
acesso aos jornalistas para
acompanharem as sessões, ainda que em número reduzido
devido à pandemia. (Especial
para O Hoje)
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Burnout, o perigo da
busca pela perfeição
Stephanie Zalcman
O home office transformou a casa, que era
uma válvula de escape para o estresse do trabalho,
em escritório. A rotina profissional passou a se
misturar com as tarefas do dia a dia e descobrimos que trabalhar em casa pode não ser tão relaxante como se parecia, mas significar morar
no trabalho, ir da cama ao computador e do
computador para a cama dormir novamente.
A síndrome de burnout é um distúrbio normalmente associado a uma exaustão extrema
relacionada ao estresse crônico no ambiente
de trabalho. Informalmente, é até chamada
de “síndrome do esgotamento profissional”,
mas agora a ideia de burnout também pode
adquirir novas dimensões.
As mulheres são as mais atingidas pelo problema, por suas características femininas ligadas
ao perfeccionismo e à vocação para a proteção.
Fazem o contrário da regra passada pelas aeromoças para uso de máscara de oxigênio em
aviões: primeiro socorrem aos outros antes de
pensar em si. tomam para si obrigações domésticas e familiares, e comumente se sentem
devedoras e insuficientes, que em alguma área
estão deixando a desejar.
Exaustão, irritabilidade e a sensação de que
não se consegue dar conta de tudo estão entre as
principais características dos pacientes identificados com a síndrome que acomete pessoas com
personalidade similar. Em geral, aquelas que
têm ambição mais notória, acentuado impulso
competitivo, se cobram muito, são perfeccionistas
e que consideram muito a opinião alheia.
Pessoas muito estudiosas e apaixonadas pelo
trabalho, como eu. Se superar significa também extrapolar e, assim como tudo na minha vida, sempre
quis fazer e dar mais do que muitas vezes o meu
corpo me permitia. Foi quando tive um AVC transitório em decorrência de uma crise de burnout,
que, inclusive relato em meu capítulo no livro Mulheres do Seguro, lançado no fim do ano passado.
Minha mãe me ensinou desde cedo que as
mulheres devem trabalhar, ter o seu próprio

dinheiro e não depender do marido. Meu pai
me ensinou a me posicionar profissionalmente,
me valorizando como mulher. Sempre tive a
necessidade de tentar ser a melhor em tudo o
que fazia, me superando. Sempre fui extremamente estudiosa e em cobrança comigo.
O AVC me fez enxergar que precisamos dar
mais valor para nossa saúde, para nossa família,
para o nosso entretenimento, pois o trabalho
não pode nos consumir tanto. Precisamos refletir
e aproveitar os bônus o que as realizações
podem nos oferecer, e ter uma vida plenamente
saudável, cuidando da mente, do corpo, da alimentação e do sono – quem vive para trabalhar
acaba negligenciando essas áreas, mas, se for
assim, de que vale tanto esforço?
Sigo buscando pelo equilíbrio e acabei de ler
um livro a respeito do tema, o “Dá um tempo”, da
jornalista Izabella Camargo. Como diz o título, é
um convite à busca por limite em um mundo sem
limites. Vivemos fazendo tantas coisas por dia
que estamos sempre nos sentindo em débito com
alguém. O tempo está passando muito rápido!
É importante criar transições do momento
de trabalho para o lado pessoal, proporcionando
uma sensação de normalidade. Fundamental
também é o cuidado com o corpo e a saúde.
Outro ponto chave é ter bons relacionamentos,
neste momento a tecnologia, quando utilizada
com equilíbrio, pode nos favorecer. Menos
tempo para a ilusão das redes sociais e mais
para a realidade de ligações por vídeo e mensagens individuais.
Assim como o trabalho, o lazer tem
que ser levado a sério. Momentos de
ócio ou de atividades
que nos dão prazer
são indispensáveis
para ativar as ideias,
Stephanie Zalcman é CPO
a criatividade, e ga(Chief Placement Officer) da
rantir saúde mental
Wiz Soluções em Seguros e
para enfrentar este
embaixadora
da AMMS
período de desafios.

OPiniãO

O Senado brasileiro instaurou uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o
que o Governo Bolsonaro possa ter feito de errado
na consciência, planejamento, estratégia e ação
contra a pandemia da Covid-19.
CPIs têm poder, geram impeachment de presidentes. Fernando Collor caiu ao final de uma CPI.
De 1988 para cá, esse tipo de investigação conquistou ainda mais força, passando a quebrar sigilos bancário, fiscal e telefônico como, até então,
só o judiciário tinha condição de fazer.
O que determinará essa nova CPI? O parlamento, a quem cabe por vontade popular a fiscalização do Executivo, irá ou não cumprir, rigorosamente, com a liberdade de apurar e determinar
a culpa da tragédia? Em plena pandemia, além
do negacionismo e outros erros, em dois anos
foram nomeados quatro ministros da Saúde.
O grande personagem dessa CPI é, sem dúvida,
o general de divisão do Exército Brasileiro, Eduardo
Pazuello. Qualquer resultado começará, passará
e terminará nele. Pazuello não tem formação na
área da Saúde, nem mesmo em Logística que
teria sido o bom motivo pelo qual Bolsonaro o
nomeou para ministro. A rigor, traz no seu currículo
denúncias de corrupção envolvendo curso de paraquedistas e desvio de munição nos tempos em
que estava nos quartéis. Sua passagem pelo Ministério contabiliza desde a recomendação de uso
da cloroquina, cientificamente não comprovada;
passando por descaso e militarização da pasta;
incentivo à desinformação sobre a pandemia,
atrasos na compra de vacinas e responsabilidade
pelo colapso nos hospitais de Manaus, no Amazonas, gerando muitas mortes.
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Fontes informam que Pazuello vem sendo "treinado" para sair-se bem na CPI, e proteger Bolsonaro.
Perda de tempo, ele não assimila esse tipo de preparo, é autoritário demais para tanto. Outras fontes,
asseguram que ele já teria aceito o sacrifício da
condenação para proteger o presidente. Por fim,
ainda corre por fora a hipótese dele ser fidedigno
aos fatos e mostrar quem, de fato, tem a principal
responsabilidade pelas consequências da má gestão.
Aquele ao lado do qual deixou claro, em uma entrevista, que militar apenas cumpre ordens.
Bolsonaro tentou dar um novo cargo a Pazuello
no Governo, no qual tivesse foro privilegiado e,
assim, ficasse "blindado". não conseguiu, teria
que desalojar outro militar ou, pior, sacrificar
indicados de aliados políticos, em especial do
Centrão. um dia após ser exonerado do Ministério
Saúde, porém, a Procuradoria-Geral da República
pediu o envio do inquérito contra Pazuello para
a primeira instância.
Recente portaria retornou Pazuello ao Exército.
O documento não detalha qual posto o general
ocupará, mas é bem provável que seja um cargo
restrito a militares no Ministério da Defesa. Enquanto
isso, a CPI ouvirá muitos depoimentos. Vai
lidar com "nitroglicerina pura". Pazuello seja qual for o resultado final da investigação parlamentar é o personagem mais
cotado para ter a culRicardo Viveiros é jornapa de uma tragédia
lista, professor e escritor
muito maior do que
ele teria, sozinho, a
capacidade de gerar.
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CARTA DO LEITOR

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar
o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas!
Desde criança, sempre gostei dessa atividade,
mas com o tempo acabei perdendo o hábito.
Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele está
sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolando
nesses últimos anos, mas acho que é importante
mantermos algumas.
Giovana Marçal
Goiânia

Falta de emprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por
conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até
pensar em fazer faculdade para tentar o cargo
de gerência, mas aconteceu o que aconteceu.
Desde pequena, por influência de minha mãe,
gostei de confeitaria. Para mim é indescritível o
cheirinho de bolo assando e café da tarde. Foi
então que decidi fazer bolo para ajudar nas
contas. Me senti bem mais calma e confiante,
porque era só eu e os ingredientes. Minha família
e amigos adoraram tanto, que acabaram me
aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Mudamos totalmente a
qualidade de atendimento e
humanizamos a saúde na
região. Quando eu assumi o
governo essa foi minha
meta, meu compromisso de
vida: a regionalização da
saúde. O cidadão vivia na
dependência da regulação
para dizer: pode vir que em
Goiânia que tem leito.
Senão, estava fadado a não
ter sequer uma
oportunidade de sobreviver
Ronaldo Caiado durante visita ao
Hospital Regional Dr. César Saad
Fayad, em Formosa. Somente no primeiro trimestre de 2021, a unidade
atendeu mais de 18 mil pacientes,
sendo 4,2 mil no pronto-socorro (PS)
voltado para Covid-19 e 14 mil no
geral. Ele também vistoriou as obras
de construção da Policlínica Regional,
que será referência em assistência
especializada para moradores do município e da Macrorregião Nordeste.

O silêncio do conivente
Ricardo Viveiros

n

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
melhor investimento para a sociedade, esse
é o governador que trabalha com transparência e mostra pra onde esta indo nosso dinheiro”, comentou a internauta sobre as
aplicações em rodovias goianas feitas pelo
governo de Goiás.
Patrícia Bueno

M

@ohoje
“Que deus use o seu poder e ajude vocês
em tudo”, comentou o internauta sobre a
proposta de extinção do tribunal de contas
dos municípios. a matéria foi apresentada
pelo deputado henrique arantes na alego.
Waltair Ribeiro Dos Santos

N

@jornalohoje
o prefeito de São paulo, Bruno covas, foi
transferido para a Uti do hospital Sírio-libanês, onde trata um câncer no sistema digestivo. covas havia se internado no domingo
para seguir com o tratamento e apresentou
piora na manhã desta segunda-feira.
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Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

País deixa de ganhar US$ 6,1 bi na
venda de serviços de engenharia

Extração equivalente soma 2,56 milhões no mês

Produção na
Bacia de Santos
ultrapassa
70% do total
nacional
A produção da Bacia de Santos ultrapassou, pela
primeira vez, 70% da produção nacional de petróleo,
registrando a maior participação relativa na série
histórica e a sexta maior, até hoje, em valores absolutos. no total, foram produzidos 2,56 milhões de
barris de óleo equivalente por dia, (MMboe/d), sendo
aproximadamente 1,993 MMbbl/d (milhão de barris
por dia) de petróleo e 90 MMm3/d (milhões de metros
cúbicos por dia) de gás natural.
O resultado consta do Boletim Mensal da Produção
de Petróleo e Gás natural do mês de março de 2021,
que traz os dados consolidados da produção nacional
no período. O boletim foi divulgado nesta semana
pela Agência nacional do Petróleo, Gás natural e
Biocombustíveis (AnP).
A produção nacional foi de cerca de 2,844 MMbbl/d
de petróleo e 126 MMm3/d de gás natural, totalizando
3,637 MMboe/d. na comparação com o mês anterior,
houve aumento de 0,9% na produção de petróleo e redução de 3,9% na de gás natural. já na comparação
com março de 2020, houve redução de 4,3% no petróleo
e aumento de 3,6% no gás natural.

Pré-sal e gás natural

A produção do pré-sal foi de 2,097 MMbbl/d de petróleo e 89,4 MMm3 de gás natural, totalizando 2,660
MMboe/d. Houve aumento de 2,4% em relação ao mês
anterior e de 6,7% se comparada à do mesmo mês em
2020. A produção do présal teve origem em 118 poços e correspondeu a
73,1% do total produzido
no Brasil, alcançando o
maior percentual já registrado em relação ao total
nacional.
Em março, o aproveitamento de gás natural foi
de 97,5%. Foram disponibilizados ao mercado 50,1
MMm³/dia.
A queima de gás no mês
foi de 3,1 MMm³/d, uma
redução de 8,7% se comparada ao mês anterior e
de 6,6% se comparada ao
mesmo mês em 2020.

Produção e destaques

Resultado
consta do
Boletim
Mensal da
Produção de
Petróleo e
Gás Natural
do mês de
março de
2021

Em março, os campos
marítimos produziram
96,7% do petróleo e
86,5% do gás natural. Os
campos operados pela Petrobras responderam por 94,5% do petróleo e do gás
natural produzidos no Brasil.
O campo de tupi, no pré-sal da Bacia de Santos,
foi o maior produtor de petróleo e gás natural em
março, registrando 862 MMbbl/d de petróleo e 40,2
MMm3/d de gás natural.
A plataforma Petrobras 75, produzindo no campo
de Búzios por meio de quatro poços a ela interligados,
foi responsável por 154,372 Mbbl/d de petróleo e a instalação com maior produção.
A instalação Polo Arara, com os campos de Arara
Azul, Carapaúna, Cupiúba, Rio urucu e Sudoeste
uruco, por meio de 32 poços a ela interligados, produziu 7,202 MMm³/d e foi a instalação com maior
produção de gás natural.
Estreito, na Bacia Potiguar, teve o maior número de
poços produtores terrestres: 1.032. tupi, na Bacia de
Santos, foi o campo marítimo com maior número de
poços produtores: 56. (ABr)

O Brasil chegou a ter algum protagonismo no mercado internacional de serviços
de engenharia e arquitetura, atingindo receitas anuais ao redor de uS$ 10,0 bilhões
até 2013, já descontadas as despesas que o
País teve que pagar no mesmo setor a empreiteiras estrangeiras. Essas receitas passaram a murchar nos anos seguintes e, nos
12 meses encerrados em março deste ano,
dado mais recente divulgado pelo Banco
Central (BC), haviam despencado para alguma coisa inferior a uS$ 3,5 bilhões, refletindo perdas de receitas e aumento nos
gastos nesta mesma área.
O desmantelamento do setor de engenharia a partir de 2014 contribuiu para
isso, assim como a crise instalada mais recentemente na economia global por conta
da pandemia causada pelo Sars-CoV-2 desde
o ano passado. Em valores não atualizados,
as séries estatísticas do BC mostram que o
Brasil havia conseguido exportar perto de
uS$ 18,163 bilhões em serviços de negócio,
incluindo projetos de engenharia e arquitetura, entre abril de 2012 e março de 2013.
Como os gastos com serviços do mesmo
tipo consumiram uS$ 8,540 bilhões naquele
mesmo período, as receitas líquidas haviam
somado uS$ 9,622 bilhões.
Entre abril do ano passado e março
deste ano, com o duplo efeito do desmonte
ocorrido nos últimos oito anos e do impacto
drástico da pandemia sobre a atividade
econômica mundial, as receitas baixaram
quase 26,8%, para uS$ 13,303 bilhões, enquanto as despesas subiram 15,0%, atingindo uS$ 9,822 bilhões. O saldo final despencou 63,8% e ficou limitado a uS$ 3,481
bilhões. no primeiro trimestre deste ano,
o superávit no setor de engenharia, arqui-

BALANÇO
t

2 Iniciada ontem, a reunião
do Comitê de Política Monetária (Copom) deverá referendar hoje nova elevação
da taxa básica de juros, possivelmente para 3,50% (embora setores do mercado financeiro acreditem que o colegiado poderá impor uma
alta de um ponto de porcentagem, elevando os juros para
3,75%). O BC argumenta que
a alta da taxa básica fará
acalmar as expectativas de
alta da inflação, ajudando a
conduzir o índice inflacionário para o centro da meta no
próximo ano (3,50%).
2 nas apostas do mercado,
a chamada “taxa Selic” (os
juros que servem de base
para definir o custo do dinheiro emprestado a empresas e às famílias, mas que
também calibra a despesa do
tesouro com o serviço de sua
dívida) deverá chegar ao final
deste ano na faixa de 5,50%
ao ano, o que pressupõe uma
elevação de 2,25 pontos de
porcentagem em relação aos
níveis atuais (sem contar com
a decisão que sairá hoje).

tetura e demais serviços relacionados àquelas áreas ficou resumido a uS$ 1,404 bilhão,
em queda de 30,8% diante do saldo de uS$
2,029 bilhões acumulados nos primeiros
três meses do ano passado. O tombo refletiu
o recuo de 3,96% nas receitas com a venda
daqueles serviços, que baixou de uS$ 3,992
bilhões para uS$ 3,834 bilhões, e a alta de
23,8% nas despesas, passando de uS$ 1,963
bilhão para uS$ 2,431 bilhões.

Rombo em queda

A forte retração observada na conta de
serviços do País, que registra todas as transações realizadas pelo Brasil com os demais
países naquele setor, decorreu do tombo
recorde nas despesas com viagens internacionais e, ainda mais relevante, por
conta da redução nos gastos com o aluguel
de equipamentos estrangeiros. na soma
geral, o setor de serviços registrou déficit
de uS$ 3,472 bilhões entre exportações e
importações no acumulado de janeiro a
março deste ano, o que representou uma
redução de 46,5% frente ao primeiro trimestre de 2020, quando o déficit havia somado uS$ 6,493 bilhões. As despesas com
viagens internacionais, já descontadas das
receitas apuradas pelo País com a entrada
de turistas e executivos estrangeiros, murcharam de uS$ 1,394 bilhão para uS$
167,105 milhões, conforme já divulgado
pelo BC. O gasto com o aluguel de equipamentos, que havia exigido desembolsos de
uS$ 3,624 bilhões nos três meses iniciais
de 2020, caiu a menos da metade, para
uS$ 1,693 bilhão, numa queda de 53,3%
(ou seja, menos uS$ 1,931 bilhão, respondendo por mais de dois terços da redução
do déficit do País no setor de serviços).

2 Os dados mais recentes,
no entanto, sugerem que o
ritmo de alta dos preços em
geral já vem desacelerando
antes mesmo do aumento
dos juros, que deverá causar
impactos relevantes sobre
as contas públicas ao exigir
despesas ainda maiores – o
que parece contradizer (e
de fato contradiz) o discurso
do ajuste fiscal reiteradamente assumido pela equipe
econômica.
2 As pesquisas de preços
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio
Vargas
(Ibre/FGV) para aferir o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) confirmam a desaceleração em
curso e prenunciam também
o recuo do Índice nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) do mês passado, a ser anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) na próxima terça-feira, dia 11.
2 O IPC-S anotou variação
de 0,23% nas quatro semanas de abril, saindo de uma

taxa de 1,0% acumulada em
30 dias até a primeira semana do mesmo mês. Ou
seja, em apenas três semanas, o índice sofreu recuo
de 0,77 pontos de porcentagem. O recuo seguiu a
mudança de sinais no setor
de transportes, principalmente. O índice da “inflação” do setor, que chegou
a 3,89% em março, ficou
negativo em 0,13% nas quatro semanas de abril. Os
alimentos, no entanto, voltam a pressionar, depois de
uma variação de 0,03% em
março. Os preços no setor
subiram 0,32% em abril.
2 Os preços continuam subindo fortemente na indústria, mas a variação igualmente perdeu um pouco de
ímpeto em março, com elevação de 4,78% frente a
5,16% em fevereiro. Os custos no setor já acumulam
variação de 33,52% em 12
meses, diante de uma inflação ao consumidor de 6,54%
nos 12 meses encerrados em
abril, segundo o acompanhamento do Ibre/FGV.

Inﬂação na saída das fábricas
ﬁca em 4,78% em março
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços de produtos
industrializados na saída das
fábricas, registrou inflação
de 4,78% em março deste ano.
Essa é a segunda maior alta
mensal do indicador desde
janeiro de 2014, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficando atrás apenas de fevereiro deste ano (5,16%).
O IPP acumula taxa de
14,09% no ano. Em 12 meses,
a inflação acumulada chega

a 33,52%, um índice recorde
de acordo com os dados divulgados ontem (4).
Em março deste ano, 23
das 24 atividades industriais
tiveram aumento no preço
de seus produtos. A exceção
ficou com o setor de bebidas,
que teve deflação (queda de
preços) de 0,48% em março.
As principais altas de preços foram observadas nos segmentos de derivados de petróleo (16,77%), outros químicos (8,79%), alimentos
(2,41%) e veículos (1,43%).

Entre as quatro grandes
categorias econômicas da indústria, a maior inflação foi
observada nos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (5,70%), seguidos pelos bens de consumo
semi e não duráveis (4,27%).
Os bens de capital, isto é, as
máquinas e equipamentos
usados no setor produtivo tiveram alta de 2,95%, enquanto os bens de consumo duráveis registraram taxa de
0,45%. (ABr)
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Montagem da chapa de Caiado
terá influência até na oposição
Projeto eleitoral do governador está
aberto para aceitar aliados fora dos
partidos da base, com destaque para
o MDB de Daniel Vilela
José Luiz Bittencourt
O cenário final das eleições
de 2022 em Goiás terá alguma
influência da política nacional,
mas será produzido em sua
maior parte pelas variáveis internas dos partidos e dos políticos que atuam no Estado –
com alguns poucos, como sempre, exercendo um papel preponderante, nenhum, absolutamente nenhum, mas do que
o governador Ronaldo Caiado
e o seu projeto de reeleição.
A montagem da chapa de
Caiado deve ocupar todos os
espaços, extrapolando os limites para até mesmo influir
nas definições da oposição –
hoje ostensivamente enfraquecida e dependente do posicionamento de uma única
liderança ainda indecisa, o exdeputado federal e atual presidente do MDB Daniel Vilela,
herdeiro político do seu falecido pai, o prefeito eleito de
Goiânia Maguito Vilela.
Daniel Vilela representa um
partido com potencial majoritário, embora tenha perdido
força em matéria de cargos
proporcionais, sob controle rigoroso nas mãos. não há quem,
na classe política estadual, não
especule sobre o rumo que ele
vai tomar em 2022: lançar-se
novamente para o Palácio das
Esmeraldas (aventura que terminou em desastre em 2018),
contentar-se com uma candidatura a deputado federal ou
aceitar uma composição com
o DEM para figurar na chapa
de Caiado e, em sendo assim,
na vaga de vice ou na de postulante ao Senado.
Ressalte-se que se trata de
um político impulsivo e voluntarioso, que sempre faz o
que lhe dá na telha, desprezando as consequências – agindo com uma certa irreflexão.
Foi assim que ele, logo após
ser derrotado para governador
em 2018, vingou-se expulsando
os principais prefeitos do MDB,
sob a alegação de infidelidade
partidária por apoiar a eleição
de Caiado. De uma só tacada,
sob o silêncio conivente do pai
Maguito, naquele instante nem
um pouco conciliador, esfarinhando os alicerces emedebistas no interior e resumindo
a legenda a Goiânia e Aparecida, de qualquer forma colégios eleitorais respeitáveis.
Mas Goiânia foi-se. O rompimento com Rogério Cruz
isolou ainda mais Daniel Vilela
e o MDB, agora restrito a Aparecida, onde viceja uma cobiça
pelo seu espaço. Quer dizer:

montado em uma máquina
administrativa de poderio razoável, o prefeito Gustavo
Mendanha alimenta o sonho
de sair da paróquia e saltar
para a política estadual, movimento que, pelo menos por
ora, é obrigado a conter ou a
disfarçar no aguardo das decisões do filho de Maguito.
Mendanha é rodeado por
um grupo atrasado de articuladores egressos da pequena
política aparecidense, 100%
pendurado nas fartas tetas da
prefeitura, cuja folha de pagamento abriga 21 partidos, os
35 vereadores e todas as lideranças de expressão mínima
em diante no município, garantindo uma espécie de unanimidade artificial para o seu
nome. O prefeito é crucial para
o futuro político de Daniel Vilela, seja qual for a candidatura
a arriscar em 2022, pelo peso
da estrutura de poder que comanda e pelo tamanho do colégio eleitoral de Aparecida,
hoje passando dos 320 mil inscritos para votar.
Entre um e outro, aparentemente, reina a harmonia. O
problema é conciliar, no futuro,
os interesses dos dois. Muitos
acreditam que ambos estão jogando de forma combinada,
com Mendanha ganhando liberdade para visitar municípios, como fez na semana passada ao se reunir com prefeitos
e o deputado federal Célio Silveira em Luziânia, enquanto
Daniel Vilela finge que não vê
e permite que à sua sombra
prospere um eventual substituto para as alternativas que
poderão estar disponíveis no
ano que vem, como suporte
para os seus planos pessoais.
Daniel carrega nas costas
uma responsabilidade adicional: é amicíssimo do presidente nacional do MDB Baleia
Rossi, que tem como prioridade a ampliação da bancada
federal na próxima eleição e
a recuperação do espaço nacional do partido, ainda mais
caso o ex-presidente Lula venha a se candidatar e a vencer
o pleito presidencial. Lula e o
MDB já comeram um saco de
sal juntos. Estando no Palácio
do Planalto e dependendo, obviamente, da expressão que
os emedebistas tiverem no
Congresso, o melhor dos mundos se abrirá para Baleia Rossi
e a sua turma.
Onde Goiás entra nessa
equação? O calcanhar de Aquiles de Daniel Vilela é que, sob
a sua presidência, o MDB goiano não elegeu nenhum depu-

tado federal. É um vexame que
não pode se repetir em 2022,
quando o Estado está intimado
a contribuir com ao menos
duas cadeiras na Câmara, senão três. A chapa proporcional,
para isso, precisaria de um puxador de voto (Daniel Vilela,
quem mais?) e de mais nomes
consistentes, valorizando a seção emedebista de Goiás e no
limite colocando o presidente
regional da sigla em condições
de ocupar um ministério, dentro da cota que estaria reservada a Baleia Rossi no hipotético governo Lula. um salto e

tanto para o jovem Daniel.
não é exagero. Baleia Rossi,
como líder da bancada na época em que Daniel Vilela foi
deputado federal, o escalou
para presidir comissões de
destaque e para relatar matérias de importância, garantindo para o colega goiano
uma visibilidade excepcional
e o inserindo em articulações
que perduram até agora,
como, por exemplo, o debate
sobre a telefonia 5G, que tem
em Daniel um portavoz credenciado como elemento de
ligação no país da multipode-

rosa Huawei chinesa – aliás
com negócios em Aparecida.
Provavelmente, é para ocupar o espaço de Daniel Vilela
que Gustavo Mendanha está
se preparando, sintonizado
ou não com ele. Sabendo do
que corre nos bastidores do
MDB, o prefeito de Aparecida
ou está sendo estimulado por
aquele que chama de “irmão”
e a quem declara repetidamente lealdade ou se mexe
por conta própria, matreiramente se colocando para aproveitar uma oportunidade que
de repente pode aparecer.

Mendanha faz 2º mandato
morno e continua sem marca
O segundo mandato do prefeito de
Aparecida Gustavo Mendanha, mais de
quatro meses depois da posse, ainda
não começou. nem um único passo foi
dado para sequer começar a implantar
as promessas de campanha, ao contrário,
por exemplo, de Goiânia, onde o prefeito
Rogério Cruz disparou na execução dos
compromissos que a chapa de Maguito
Vilela fez com o eleitorado, caso dos
programas sociais Renda Família e IPtu
social, já em plena operação.

Mendanha vive claramente o “tédio”
do 2º mandato, um fenômeno que acomete governantes reeleitos, que acabam sucumbindo ao cansaço pessoal
e ao desânimo com administração, reduzindo o ritmo de trabalho. Por isso,
no Brasil, com raras exceções, a 2ª
gestão, nos níveis federal, estadual e
municipal é sempre muito pior que a
1ª. O prefeito raramente aparece na
Cidade Administrativa, o prédio sede
do poder municipal aparecidense, e
gasta o tempo viajando e postando
amenidades nas redes sociais, onde
tem um público numeroso.
O marketing de Mendanha tem um
alvo: situar o seu nome como palatável
além das fronteiras de Aparecida. Estadualizar-se, enfim. tornando-se conhecido em todos os municípios. E aproveitar o cargo para se nivelar ou ir
além do seu “irmão” Daniel Vilela. Ele
imagina que há um cavalo arriado passado e que a oportunidade de montar
pode não se repetir. Mas o prefeito
ainda é um político local, com uma gestão que não construiu uma marca e
não tem obras reestruturantes ou inovadoras para a sua cidade, o que seus
antecessores exibiam com folga, daí os
voos (Ademir Menezes e Maguito Vilela)
que alçaram. (Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini |

Tasso & Anastasia

Senador Randolfe Rodrigues é vice-precidente da CPI

Paulo Guedes
deve ser
convocado na
CPI da Covid
Após o depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta, o vice-presidente da CPI da Pandemia, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que
“tornou-se inevitável a convocação do ministro da economia, Paulo Guedes”, pela comissão. Durante a oitiva,
Mandetta afirmou que a equipe econômica ignorava
alertas e "não compreendia o tamanho" da crise.
Randolfe Rodrigues é o autor do requerimento que
pede a convocação do ministro da economia. Segundo
ele, ficou evidente, com o depoimento de Mandetta,
que havia dois comandos na direção das ações em
relação à pandemia, e que o conflito entre saúde e economia contou com a participação de Guedes.O relator
da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), informou que apoia
a convocação do ministro da economia.
Em resposta a um questionamento da senadora
Leila Barros (PSB-DF) durante a audiência desta terça-feira, Mandetta afirmou que havia um “distanciamento” entre as equipes do Ministério da Saúde e da
Economia, e que isso teria afetado a avaliação dos impactos econômicos da pandemia e as respostas do governo até em relação ao auxílio emergencial. na avaliação de Mandetta, “muitas tomadas de decisão acabaram sendo equivocadas”.
O senador também espera ver aprovada a convocação
do ministro da justiça, Anderson torres. (ABr)

A brecha eleitoral claramente aberta
para um nome da terceira via na disputa
presidencial, com o desgaste de imagem
de Lula da Silva, do Pt, e do presidente
jair Bolsonaro (sem partido), aquece as
conversas entre portas em Brasília. Além
de Ciro Gomes (PDt), pré-confirmado, o
governador de São Paulo, joão Dória jr,
encontra resistências de tucanos com
mais tempo de voo no ninho e pode ser
barrado como pré-candidato. Surge, discretamente, desenho para uma chapa
PSDB-PSD, com o senador tucano tasso
jereissati (CE) candidato, e o senador Antonio Anastasia (MG) de vice.

Capital político

Os partidos apostam na união de dois
experientes ex-governadores, do nordeste
e do Sudeste, avalizados por fortes bancadas no Congresso nacional e nos Estados.

Nome do PIB

tasso – também um empresário de
renome nacional – tem o aval de parte
do PIB do eixo Rio-SP cansado da polarização e da iminente guerra entre Bolsonaro e Lula.

Digitais

A chapa tem as duas mãos e os
dez dedos do deputado federal Aécio
neves, que lança assim ‘sua cria’,
Anastasia, como representante de seu
grupo político.

Piso da enfermagem

A aproximação do Dia Internacional
da Enfermagem (12 de maio) aumenta a
pressão pela votação do PL que estabelece
piso salarial para a categoria, que soma
2,4 milhões de profissionais. Semana passada, a senadora Zenaide Maia (PROSRn) emitiu parecer favorável ao PL de
autoria de Fabiano Contarato (REDE-ES).
Para os enfermeiros, por exemplo, o valor
seria de R$ 7.315 para uma jornada de
30h semanais.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Dedo na ferida

Entidades do setor hospitalar e de planos
de saúde já pediram à Presidência do Senado
para não pautar o projeto por conta do impacto econômico. E entidades nacionais representativas da categoria e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem,
presidida pelo deputado Célio Studart (PVCE), pressionam pela votação.

Voz do povo

na enquete disponível no site do Senado,
há mais de 800 mil votos a favor do PL
2564/2020 e apenas 3,2 mil contra.

Sem distorções

Autoridades, a mídia e o povo devem
parar de fechar os olhos para crimes
como o de ontem em Saudades (SC) e
tratar como atentado terrorista. Em qualquer país é assim.

SPA & auto-ajuda

A força de vontade da deputada joice
Hasselmann em emagrecer, nas hospedagens
em um SPA em Brasília, tem incentivado
eleitores a seguir o exemplo.

Tá uma m..

Blogueirinho? Artista? Ativista em manifesto? não. É o vereador de Belo Horizonte
Bim da Ambulância (PSD) a nova sensação
das redes. Ele postou momento íntimo no
sanitário de hotel em Búzios, durante um
passeio. E agora se diz influencer digital.

Quem vai?

A rodada da Paraná Pesquisas sobre intenção de votos para o Governo de São
Paulo mostra que, se França (PSB) e Haddad
(Pt) formarem chapa, eles vencem. Embora
haja risco de, juntos, aumentarem suas rejeições. Falta saber quem aceita ser vice.

Briga verbal

Erramos. É a antropóloga Débora Diniz,
que processou a ativista bolsonarista Sara
Winter, quem ganhou indenização de R$
10 mil por danos morais. Cabe recurso.

Mandetta fala por sete horas
na abertura da CPI da Covid
Bolsonaro deu 'informação dúbia'
sobre pandemia,
diz Mandetta que
também criticou o
ministro da Economia, Paulo Guedes
Raphael Bezerra
O primeiro a prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que
investiga a condução do Governo Federal durante a pandemia o ex-ministro da Saúde
Henrique Mandetta apresentou informações cronológicas
sobre o período que esteve à
frente do Ministério.
Mandetta aponta ter sido
publicamente confrontado”
pelo presidente jair Bolsonaro
durante o enfrentamento inicial da pandemia de coronavírus. Em depoimento à CPI
da Pandemia, Mandetta afirmou que o Brasil deveria ter
demonstrado “unidade” e
“fala única” sobre as medidas
de combate à covid-19, como
o isolamento social. no entanto, segundo o ex-ministro,
o presidente da República
contribuiu para que a sociedade recebesse “uma informação dúbia” sobre como lidar com a pandemia.
O Ministério da Saúde foi
publicamente confrontado, e

Ministro prestou depoimento por mais de sete horas em sessão no Senado e apontou divergência do presidente com a ciência
isso dava uma informação dúbia à sociedade. O objetivo do
Ministério da Saúde era dar
uma informação, e o presidente dava outra informação.
Em tempos de epidemia, você
tem que ter a unidade. tem
que ter a fala única. Com esse
vírus, o raciocínio não pode
ser individual. Esse vírus ataca
a sociedade como um todo.
Ele ataca tudo”, pontua.
Questionado pelo relator
da CPI da Pandemia, senador
Renan Calheiros (MDB-AL), o
ex-ministro da Saúde criticou

o uso da cloroquina como um
tratamento preventivo contra
a covid-19. Embora o presidente jair Bolsonaro defenda
publicamente o uso da substância pela população, Mandetta lembrou que, no enfrentamento de outras doenças, a
droga é utilizada em ambiente
hospitalar. O ex-ministro disse
ainda desconhecer por que o
Laboratório do Exército tenha
intensificado a produção dos
comprimidos no ano passado.
Mandetta disse que, na
gestão dele, o Ministério da

Saúde equipou 15 mil leitos
de utI com respiradores e
iniciou a negociação para a
aquisição de 24 mil testes
para a detecção do coronavírus. Ele defendeu a vacina
como a única “porta de saída” para a pandemia.
Relator da CPI, Renan Calheiros quis saber a razão de
o Brasil não ter tido testagem
em massa no início da pandemia. Mandetta disse que em
março de 2020 foi iniciado o
processo de compra de 24 milhões de testes. “Depois fui exo-

nerado e então soube que a
estratégia da testagem em massa não foi utilizada. Era a nossa
estratégia para diminuir o índice de transmissão", disse.
Para as testagens nos estados e municípios, o ex-ministro
disse que a ideia era testar,
bloquear contágios e tratar os
pacientes na atenção primária,
ampliando a rede de atendimento hospitalar. “Vimos pararem muitas coisas e não colocarem nada no lugar. A testagem é uma delas", afirmou.
(Com informações da ABr)
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Sem facilidade

No OBA, Vila Nova e
Aparecidense iniciam busca
pela final do Goianão
Breno Modesto
Encerrando a primeira
perna das semifinais do
Campeonato Goiano, o Vila
nova, do técnico Wagner Lopes, recebe a Aparecidense,
de thiago Carvalho. Melhores colocadas do Grupo B
da competição, em sua primeira fase, as equipes se
reencontraram para duelar
em mais duas oportunidades. Desta vez, por uma vaga
à final do Goianão. nas duas
primeiras partidas, o tigre
levou a melhor. Venceu em
casa e empatou no Anníbal
Batista de toledo.
Diferentemente do confronto contra o Anápolis, onde
acabou vencendo os dois jogos, o comandante vilanovense confessa não esperar por
nenhuma facilidade diante
do Camaleão. Em relação ao
estilo de jogo de sua equipe,
Wagner Lopes diz que ainda
está buscando um padrão
ideal a ser seguido.
“Eu acho que não tem essa
facilidade. Acho que vai ser
um jogo difícil, um jogo truncado, um jogo aguerrido. Entendo que não só aqui (em
Goiânia), mas em Aparecida
de Goiânia também será um
jogo duro. não terá facilidade
pra ninguém. Em relação ao

padrão de jogo, ainda estamos buscando esse padrão.
tem muito lugar ainda que
temos margem para melhorar. Então, a gente continua
no trabalho e no desenvolvimento daquilo que acreditamos e temos convicções.
Principalmente com o jogo
coletivo. não tenho intenção
de ensinar ninguém a jogar.
Muito pelo contrário. todo
mundo sabe jogar, por isso
estão no Vila nova. Mas tenho de conscientizá-los que
o jogo é coletivo, mas o esforço é individual. Cada um
precisa dar o seu melhor”,
disse Wagner Lopes.
O treinador fez questão de
ressaltar também que é preciso
estar ainda mais concentrado
em um jogo decisivo, pois, um
deslize pode ser fatal.
“Acho a parte mental
muito importante nesses jogos (decisivos). Eu sei que
o nosso poder de concentração é muito maior do que
o que temos demonstrado.
Mas, agora, é um campeonato à parte. O que aconteceu até aqui não serve de
parâmetro. É o que vai acontecer daqui para frente que
vai poder ser julgado. Então,
é conscientizar os jogadores
da importância de estar concentrado o tempo todo, pois

GOIÁS

Presidente aﬁrma ter
falta de referência no

clube após saída de atletas
A campanha do Goiás
no Campeonato Goiano de
2021 deixou a desejar e chegou perto de ser a pior desde
1965. O time que começou
bem, logo viu os resultados
ruins aparecerem e se classificou na última rodada,
mesmo com uma derrota,
até por conta dos outros
placares que o favoreceram.
Os problemas financeiros que rondam o clube
desde a última temporada
refletiram em campo, até
por conta do número de jogadores da base subindo
para fazer o papel dos mais
experientes. O time também
já acumulou uma eliminação na primeira fase da
Copa do Brasil e o presidente do clube falou sobre
o atual momento.
“Diante da dificuldade
financeira nossa, da incerteza de qual série a gente
vai estar, entendíamos que
daria para levar o Goiás a
jogar o Goiano como forma
de teste para os garotos da
base e que os mais experientes dariam conta de segurar a peteca. O que aconteceu foi que os mais cascudos tiveram problemas
de lesão e problemas pessoais, acabaram que não
jogaram juntos quase jogo
nenhum. Diante desse fato,

os garotos perderam um
pouco de referência com
as saídas de Shaylon, Fernandão e Rafael Moura e
achamos que teríamos nos
outros, o que não aconteceu”, disse Paulo Rogério
Pinheiro, em coletiva concedida nesta terça-feira.
um assunto importante
que vem se falando nesses
últimos dias são dos reforços que podem pintar no
Goiás e um deles é do atacante Alex Henrique, que
foi artilheiro da última temporada e vem sendo também da atual. Sobre o jogador, ele Paulo Rogério garantiu que não tem nenhuma negociação com o clube
e nem com o atleta.
“um jogador artilheiro,
que apesar da idade, tem
um vigor físico muito grande
porque são aqueles atletas
que se cuidam durante a
carreira e muitas vezes conseguem essa longevidade,
mas nós não procuramos
nem o atleta da Aparecidense e tenho amizade com os
dirigentes do clube, mas não
procuramos nenhum atleta
da Aparecidense e nas nossas listas de contratações,
não tem nenhum atleta do
futebol goiano”, concluiu o
dirigente. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Nicolle Mendes/AA Aparecidense

Na última vez que se encontraram, o Colorado levou a melhor e venceu por 2 a 1
um deslize pode ser fatal”,
finalizou Wagner Lopes.

Aparecidense

já pelo lado do Camaleão, thiago Carvalho vê o
coletivo de seu elenco como
o ponto mais forte e que
tal maneira de jogar tem
feito a Aparecidense conquistar vitórias.
“nosso ponto mais forte é
o coletivo. nosso é baseado nisso de todos participarem na
parte ofensiva e defensiva da
melhor maneira possível. Somos bem ofensivos e agressivos
dentro de campo. É o nosso

jeito de jogar. Estamos crescendo muito nisso e fazendo
bem o nosso papel e, por isso,

estamos conquistando bons resultados”, disse thiago Carvalho. (Especial para O Hoje)

FICHA
técnica
t
Vila Nova x Aparecidense
Data: 05 de maio de 2021. Horário: 20h30. Local: estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Jefferson Ferreira.
Assistentes: Fabrício Vilarinho (FiFa) e leone carvalho
Vila Nova: Georgemy, celsinho, Rafael donato, Saimon e
Willian Formiga; dudu, arthur
Rezende e alan mineiro; pedro Bambu, henan e Kelvin.
Técnico: Wagner lopes

Aparecidense: tony; adriel,
Renato, Ricardo lima e Raphael Soares; Bruno henrique,
Rodriguinho e albano; cardoso, alex henrique e Robert.
Técnico: thiago carvalho

PENSANDO NA D

Aparecidense encaminha
contratação de atacante ex-Jataiense
A Aparecidense terá pela
frente nesta quarta-feira
(05), o primeiro jogo da semifinal do Goianão, quando
enfrenta o Vila nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20h30. Mas pensando na Série D, o time encaminhou a contratação do
atacante Wesley Lelo, que
estava na jataiense.
O jogador de 27 anos
atuou em equipes do nordeste como Atlético Pernambucano, Atlético-PB, Vitória das
tabocas-PE, Cabense-PE e
Olímpico-SE e Maranhão.
Além de equipes como Gurupi e Interporto, onde estava
atuando no início do ano.
na temporada 2021, o meia
de origem que faz a função
de centroavante, atuou na jataiense, ajudando o clube a
sair da zona de rebaixamento
e classificar para as quartasde-final do Goianão, sob o comando de Lucas Oliveira.
Wesley atuou nos dois jogos
da fase final diante da Aparecidense, seu futuro clube.
A informação da ida do
atacante para a Aparecidense
veio da Rádio Difusora de jataí, através do narrador Carlos Henrique. Ele chegaria
para a disputa do Brasileiro
da Série D.

De saída

Se um atacante chega, outro pode estar de saída. O

Comunicação Jataiense

Pela Jataiense, Lelo atuou nos dois jogos diante do seu futuro clube
ponta-direita johnatan Cardoso, de 24 anos, não permanecerá na Aparecidense
para a sequência da temporada, quando o clube disputará a Série D.
no clube desde 2020, o jovem se tornou um dos destaques do time e assumiu a titularidade na equipe de thiago Carvalho. Pelo clube foram
ao todo trinta partidas e seis
gols marcados. Clubes da Série

B e do futebol exterior sondaram o atacante que definirá
seu futuro após o término do
Goianão.
Além do atacante, a Aparecidense deve perder outros
três atletas que se destacaram
pelo clube desde a última Série D, onde a equipe ficou
próxima do acesso, sendo eliminada uma fase antes, nas
quartas-de-final. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Fim da invEncibilidadE

Bruno Corsino/ACG

Após 20 jogos, o Atlético Goianiense é derrotado por 1 a 0 para o Grêmio Anápolis e sai
em desvantagem no Campeonato Goiano
Felipe André
Após 12 jogos de invencibilidade apenas no Goianão e
20 que inclui jogos da temporada passada, o Atlético Goianiense foi derrotado. O rubronegro, com reservas, foi superado pelo Grêmio Anápolis na
noite de ontem no estádio jonas Duarte, por 1 a 0, o gol foi
marcado pelo atacante Lucão.
Com o resultado, a Raposa tem
a vantagem do empate no jogo
de volta da semifinal, no próximo domingo.
“Achei que fomos bem superiores, criamos mais uma
vez várias oportunidades. A
questão do campo ruim, muito
irregular e isso atrapalhou as
finalizações, não apenas as
nossas, mas também as deles.
tiveram uma chance clara, utilizaram uma bola bem alta e
isso aconteceu com a gente, as
finalizações pararam no goleiro que foi muito bem. O campo
atrapalhou muito o nível de
jogo que a gente tem, fomos
um time organizados, guerreiros, mas não matamos o jogo”,
analisou o treinador jorginho,
após a partida.
O estádio jonas Duarte foi
o palco da estreia do treinador
jorginho no comando do Atlético Goianiense. naquela oportunidade, um empate por 1 a
1 contra o próprio Grêmio
Anápolis, que resultou no primeiro gol sofrido da equipe e
a primeira partida que o ru-

bro-negro não havia vencido
até então no Campeonato
Goiano. Faltando dois dias
para completar um mês no
cargo, o comandante voltou
ao local para o jogo de ida da
semifinal estadual.
nos 45 minutos iniciais, as
duas equipes pouco criaram,
para não dizer que não criaram nada. A finalização de
André Luis, para fora, após
jogada individual chamou a
atenção, mas não levou perigo
para o goleiro jordan. Do lado
dos mandantes, Ronald, que
está emprestado pelo próprio
Atlético Goianiense, foi o jogador mais incisivo entre os
escalados por Cléber Gaúcho.
Com dribles pelo lado esquerdo, o jovem deu trabalho para
Igor Cariús.
Foi também da perna esquerda de André Luis, o primeiro lance de perigo na segunda etapa. Igor Carius recebeu na ponta e cruzou rasteiro para o atacante, que acabou finalizou por cima do gol.
Demorou um pouco mais da
metade do segundo tempo
para o Grêmio Anápolis assustar Kozlinski. Os mandantes chegaram tocando na grande área e então Mateus Rodrigues cruzou rasteiro para
Matheus Martins, que de primeira, mandou por cima.
no decorrer da partida, o
treinador jorginho optou por
colocar janderson e joão Paulo, dois atletas considerados

André Luis sendo marcado durante a derrota do Atlético Goianiense para o Grêmio Anápolis
titulares para tentar abrir o
placar, mas quem balançou
as redes foi o Grêmio Anápolis.
Em um rápido contra-ataque,
jordan acionou Ronald pelo
lado direito, o jovem chegou
no fundo e cruzou na cabeça
de Lucão, artilheiro da Raposa
que chegou aos quatro gols,
que mandou no contrapé de
Kozlinski. Foi o quarto gol que
o Atlético-GO sofreu na competição, o segundo apenas
para a Raposa.
Minutos depois do gol, os
visitantes se complicaram
ainda mais. O zagueiro Oliveira, que retornou nesta
partida, após se recuperar
de uma tendinite no joelho
direito, recebeu o primeiro
amarelo por reclamação e
depois o segundo amarelo
por uma falta sem bola e

acabou sendo expulso.
A partida de volta entre
as duas equipes nas quartas
de final vai acontecer no próximo domingo (9), no estádio
Antônio Accioly, às 18h30 (ho-

rário de Brasília). Antes disso,
o Atlético Goianiense tem um
duelo, amanhã, pela Copa SulAmericana contra o LibertadPAR, fora de casa. (Especial
para O Hoje)

FICHA
técnica
t
Grêmio Anápolis 1x0 Atlético-GO
Data: 4 de maio, 2021; Horário: 18h (de Brasília); Local: estádio
Jonas duarte, em anápolis-Go; Árbitro: elmo Resende; Assistentes: edson antônio e márcio Soares; Gol: lucão (Gea);
Cartão vermelho: oliveira (acG)
Grêmio: Jordan; Yan Santos,
Gut, danrlei e mateus Rodrigues; lúcio, Gabriel Vidal (Vinicius) e Vitor Braga; Ronald,
matheus martins e lucão
(thiago Rubim).
Técnico: cléber Gaúcho

Atlético: Kozlinski; arnaldo,
oliveira, michel e igor carius;
andré lima, Gabriel Baralhas
e matheus oliveira (João paulo); andré luis (nathan), danilo Gomes (Janderson) e Roberson (pablo dyego).
Técnico: Jorginho
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Nesta semana foram entregues obras do Cmei João Navega Aguiar, no Residencial Orlando de Morais, foram 80 novas vagas com salas modulares

Educação Infantil deve abrir
830 novas vagas até julho

Quatro unidades serão entregues em maio, quatro em junho e duas em julho. Ampliações são por salas modulares
Wesley Costa

João Paulo Alexandre
A Prefeitura de Goiânia espera ampliar 830 novas vagas
da Educação Infantil com as
entregas das extensões de creches e escolas municipais através de salas modulares. Deste
total de vagas, os Centros Municipais de Educação Infantil
(Cmeis), que atendem crianças
de 0 a 5 anos e 11 meses, terão
430 vagas. já as escolas municipais, que atendem menores
a partir de 4 anos, serão 400,
segundo a Secretaria Municipal
de Educação (SME).
De acordo com a Secretaria,
a expectativa é que quatro unidades sejam entregues em
maio, quatro em junho e duas
em julho. A ampliação do Cmei
Demes junio Divino de Freitas
acontecerá no próximo dia 7
de maio e trará 100 novas vagas. Ainda neste mês, está prevista a inauguração do Cmei
do Residencial Alphaville, no
setor homônimo (50), Cmei
Maria Genoveva, no Setor Santa Genoveva (70), Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro, na Vila Itatiaia (70 vagas).
no mês de junho, está prevista a entrega das ampliações no Cmei Criança Cidadã,
no Setor Leste universitário
(50 vagas), Escola Municipal
Recanto do Bosque (70 vagas),
Escola Municipal jesuína de
Abreu, no Parque Amazônia
(50 vagas), Cmei Bairro Goiá
(50 vagas). Em julho, a prefeitura entrega a ampliação
na Escola Municipal Professora Deushaydes, no Celina
Park (70 vagas) e Escola Municipal Waterloo Prudente,
no Bairro Goiá, (70 vagas).

Obras no Cmei Solar Ville devem ser retomadas nos próximos 3 meses, diz prefeitura

Já inaugurados

no último dia 28 de abril, a
Prefeitura entregou 100 vagas
para a Educação Infantil com
a ampliação do Cmei Alto da
Glória. Assim como acontecerá
nas outras unidades já citadas,
o local foi expandido com os
Ambientes de Rápida Instalação
(ARI), que são as populares
salas modulares. Com isso, o
local ganhou mais 100 vagas e
agora atende 180 crianças.
na solenidade, o prefeito
da Capital, Rogério Cruz (Republicanos) destacou os números de vagas de ensino que
Goiânia deve ganhar com as
próximas inaugurações. "temos muitos Cmeis a serem
inaugurados e ampliados. Ampliamos 100 vagas aqui e 100
no Cmei Vale dos Sonhos. temos uma média de 35 Cmeis

para inaugurar, com previsão
de 2.575 vagas. Ainda é uma
quantidade inferior da qual
precisamos, mas temos ainda
mais oito unidades de alvenaria que estamos retomando as
obras", destacou o prefeito.
O secretário da Educação,
Wellington Bessa, afirmou que
a expansão das unidades de
alvenaria é uma das alternativas mais rápidas para ampliação das vagas na Educação
Infantil. "A expansão das unidades já existentes foi uma
alternativa que nós encontramos para aumentar o quantitativo de vagas na rede municipal. Conseguimos aproveitar o que já existe e modernizar toda a estrutura, com
ar condicionado, lousa 360º
e demais estruturas. O que
podemos concluir com as sa-

las é que são de rápida implantação e seguras, e estamos
instalando o saldo contratual
que ainda temos e planejando
novas aquisições", ressaltou.
juliana Faria, diretora da
unidade há seis anos, também
falou sobre a importância da
ampliação do local. "Essa ampliação é fundamental, porque
temos uma demanda muito
grande. É fundamental para
atender melhor a comunidade
e para que as crianças tenham
acesso a uma educação pública
de muita qualidade. Elas [crianças] têm o direito de estar aqui.
Para nós, é um sonho realizado.
Estou aqui no Cmei há 15 anos
e são 15 anos sonhando com
esta ampliação", destacou.
já na última segunda-feira
(3), o prefeito inaugurou a obra
do Cmei joão navega Aguiar,

que fica no Residencial Orlando de Morais. Adotando o mesmo modelo de expansão por
salas modulares, a prefeitura
disponibilizou 80 novas vagas
para a Educação Infantil para
a comunidade. Com isso, o
local passa a atender 210 crianças em período integral.
A unidade ainda recebeu,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra),
pintura, manutenção, reparos
nas instalações elétricas e preparação da área interna para
estacionamento. O local ainda
contou com a instalação de
rede elétrica e construção de
calçadas e rampas destinadas
ao acesso com acessibilidade
das salas modulares.
O prefeito de Goiânia foi
representado pelo secretário
de Governo, Arthur Bernardes, que falou sobre os investimentos realizados na Educação da Capital. "Estamos o
tempo todo na prefeitura procurando melhorias para a sociedade. A Educação é o caminho e a solução para todas
as adversidades do mundo.
todos nós sabemos da importância de um Cmei como esse
aqui. Somos referência para
todos, inclusive para a rede
particular", declarou.
A expansão de vagas na
unidade era um desejo de toda
a comunidade, conforme explica Kátia Coura, diretora da
instituição. "Só fazemos as coisas com perfeição quando a
gente exige. Estou feliz, porque
faço crianças felizes. Estou aqui
para atender cada criança que
precisa de nós. trabalhamos
muito com a minha equipe e
a SME", pontuou a professora.

Obras paradas devem ser retomadas em 90 dias
A SME destaca que há oito
obras paradas de Cmeis. De
acordo com a pasta, a paralisação ocorreu por causa do
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formalizado pelas empresas contratadas. Para isso, destaca que
“todas as medidas estão sendo
tomadas para que as mesmas
sejam retomadas.”
A SME reforça ainda que
"os processos dessas reivin-

dicações das empresas estão
tramitando e a expectativa é
que os projetos sejam retomados no prazo de 90 dias.”
Estão na lista de obras a serem retomadas os Cmeis do
Parque Atheneu II, Grande
Retiro, Residencial Mendanha, Solar Ville, jardim Real,
Bairro Floresta, Center Ville
e Santa Helena. Cada um deles terá capacidade de atender
200 crianças e, juntos, soma-

rão 1,6 mil novas vagas.
Em janeiro deste ano, o
prefeito Rogério Cruz explicou o motivo da paralisação
das obras no Solar Ville e no
Bairro Floresta. no primeiro,
a empresa assumiu a obra
em 2016, mas desistiu de prestar o serviço. Segundo o prefeito, houve uma nova licitação e assinatura de ordem de
serviço e outra empresa assumiu os trabalhos e a libe-

ração da decisão foi dada pelo
próprio Rogério no dia 7 de
janeiro. já no Bairro Floresta,
a obra teve início há seis anos
e houve a paralisação dos serviços por conta da falência
da empresa que estava à frente da construção.
As duas unidades irão
atender crianças de 0 a 5 anos
e 11 meses e a construção é
muito aguardada pelos moradores da região. no Setor

Solar Ville, além da creche, o
prefeito informou que oito
vias do setor iria passar por
adequações. “Enquanto realizamos os trâmites necessários para realização dos trabalhos, essas ruas vão receber
intervenções pontuais até que
a licitação seja preparada
para a pavimentação definitiva das vias”, contou o chefe
do Executivo Municipal à época. (Especial para O Hoje)
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STF convoca audiência pública para debater

sobre descumprimento de suas decisões
Mais de 41 mil moradores de 60+ foram imunizados

Cerca de 12 mil
idosos ainda não
se vacinaram
em Aparecida
Daniell Alves
Em Aparecida de Goiânia, a procura pela 2ª dose da
vacina contra a Covid-19 tem sido baixa. De acordo com o
boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) da cidade, há cerca de 12 mil idosos - entre 60 a 79 que ainda não tomaram a segunda dose. De acordo com o
balanço, 20.582 pessoas só tomaram a primeira dose.
Desse total, 8.865 estão no intervalo ideal ou sem atraso
em relação ao recebimento do reforço do medicamento.
Outras cidades também têm enfrentando problemas semelhantes. Anápolis, o terceiro município mais populoso
do Estado, registra mais 3.5 mil anapolinos que ainda não
buscaram a segunda dose da vacina. todos eles, com 60
anos ou mais, fizeram o registro via canais de comunicação
com a prefeitura de Anápolis. Contudo, seguem sem tomar
ao menos a primeira dose do imunizante.
De janeiro deste ano, quando começou a vacinação
em Aparecida, até o dia 27 de abril, o município aplicou
mais de 83 mil doses em idosos e profissionais de saúde e
das forças de segurança e salvamento do município.
Entram nessa conta a 1ª e a 2ª dose dos imunizantes tanto
da Coronavac/Butantan quanto da AstraZeneca/Fiocruz.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que 98%
desse montante aplicado já foi registrado no sistema da
Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com as mais de 83
mil doses aplicadas, Aparecida já tem 14% da população
vacinada com ao menos uma dose.

Drive-thru

na última sexta-feira (30), a vacinação para idosos
acima de 60 anos foi retomada nos drives da Cidade Administrativa e Centro de Especialidades. A coordenadora
de Imunização da SMS, Renata Cordeiro fala da importância de atingir toda a população e chama a todos,
idosos e profissionais de saúde que ainda não se vacinaram,
para receber o imunizante contra a Covid. A imunização
segue nesta semana das 8h às 17h nos três drives.
“É muito importante que as pessoas desses grupos
compareçam para vacinar, pois para podermos voltar à
normalidade precisamos que a população esteja imunizada.
A vacina é hoje a principal forma de conter a Covid-19.
Estamos com oito postos de vacinação, sendo três drives
e cinco unidades Básicas de Saúde para atender ao
público alvo do Plano nacional de Imunização”, esclarece
Renata Cordeiro.

Doses recebidas

Renata Cordeiro informa que desde o início da campanha Aparecida recebeu 109.300 doses de vacinas contra
a Covid-19 distribuídas em 12 remessas do Ministério da
Saúde. no entanto, a coordenadora esclarece: “Há um
erro no site do Ministério apontando que Aparecida já
recebeu 112.500 doses, mas na realidade recebemos
109.300, sendo 66.700 para 1ª dose e 42.600 para a 2ª”. na
13ª remessa enviada na quinta-feira (29), para Aparecida,
foram contabilizadas 12,5 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz para primeira aplicação e 3,2 mil doses da
vacina Coronavac/Butantan para segunda aplicação.
Ontem (4), a SMS realizou o Dia D da Vacinação Contra
a Covid-19 para idosos acima de 60 anos, profissionais de
saúde e das forças de segurança e salvamento que ainda
não foram vacinados. “Com essa mobilização do Dia D esperamos concluir 100% desses grupos prioritários. Por
isso, conclamamos a todos esses que ainda não se vacinaram
que não percam essa oportunidade. Aparecida já tem
14% da população vacinada com ao menos uma dose e
queremos aumentar essa proporção para ampliarmos a
proteção a todos no município”, afirmou Renata.

Perdas técnicas

De acordo com a Secretaria, entre as 109.300 doses recebidas pela cidade até o último dia 27 de abril, os profissionais da SMS apontam que mais de 9 mil foram identificadas como perda técnica, ou seja, alguns frascos não
continham a quantidade de doses descritas pelo laboratório.
“todas essas perdas foram documentadas e repassadas
para o Estado, para que possamos solicitar a reposição
delas para o município”, finaliza Renata Cordeiro.
Até a última atualização, Aparecida registrava 855
casos ativos, que estavam hospitalizados ou monitorados
pela telemedicina, oxímetros e exames. De 62.607 casos
confirmados, 60.574 estão recuperados e 1.178 vieram a
óbito por Covid-19, com cinco confirmados nas últimas
24 horas. (Especial para O Hoje)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo
tribunal Federal (StF), assinou despacho
de convocação para audiência pública que
vai discutir formas de garantir a fiscalização
do sistema penitenciário brasileiro. Os interessados devem se inscrever até 28/5, e
a data provável da audiência é 14/6.A convocação foi aprovada pela Segunda turma
no último dia 13/4, no exame de pedido de
extensão no Habeas Corpus (HC) 165704,
em que, em outubro de 2020, o colegiado
havia determinado a substituição da prisão
cautelar por domiciliar dos pais e dos responsáveis por crianças menores de 12 anos
e pessoas com deficiência, com base nos
requisitos previstos no artigo 318 do Código
de Processo Penal (CPP).na ocasião, o mi-

nistro Gilmar Mendes destacou que a audiência pública será uma oportunidade
para esclarecer dúvidas e dificuldades no
cumprimento dessa decisão. A seu ver, o
debate é necessário, diante da escassez de
informações e de uma “certa resistência”
para implementação das ordens e da jurisprudência do StF em relação ao sistema
de justiça criminal.“O caso em questão
apresenta inegável relevância, na medida
em que envolve a violação sistemática dos
direitos e garantias fundamentais de pessoas presas, em um cenário que já foi reconhecido por esta Corte como uma situação de inconstitucionalidade sistêmica
ou multidimensional”, afirma Mendes no
despacho de convocação.

Sem dano moral presumido
A Quarta turma do Superior tribunal de justiça
(Stj) decidiu que a omissão
de socorro, por si só, não
configura dano moral in re
ipsa (presumido).A decisão
teve origem em ação de indenização por danos morais
e materiais em razão de aci-

dente de trânsito. na petição
inicial, a autora relatou que
estava pilotando sua motoneta, quando foi interceptada por um carro que não
respeitou a sinalização e
provocou o acidente. Segundo ela, o réu deixou o local
sem prestar ajuda.

Subtração
internacional de menor
A desembargadora federal Daniele Maranhão,
do tribunal Regional Federal da 1ª Região (tRF1),
homologou acordo firmado em um processo em
que um pai residente na
Suíça reclamava a guarda

do filho de 9 anos. A criança havia sido trazida ao
Brasil pela mãe sem o aval
do pai, configurando uma
situação que, em linguagem jurídica, chama-se
“subtração internacional
de menor”.

STF mantém desembargadora
suspeita de corrupção presa
A Segunda turma do
StF manteve decisão do ministro Edson Fachin que
havia rejeitado habeas corpus impetrado pela defesa
da desembargadora Lígia
Maria Ramos Cunha Lima,
do tribunal de justiça da
Bahia (tj-BA),com pedido
de revogação de sua prisão
preventiva. Investigada na
Operação Faroeste, que
apura esquema de venda
de decisões no tj-BA para
regularização fundiária na
região oeste do estado, a

magistrada está presa em
núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal.Ao votar pelo desprovimento do recurso, o ministro Edson Fachin lembrou que o Supremo tem
entendimento firme de que
não deve atuar sem o esgotamento da jurisdição anterior, sob pena de indevida
supressão de instância, a
não ser diante de flagrante
ilegalidade ou anormalidade, situação que não verificou no caso.

TJGO adere à
campanha de
conscientização
contra o glaucoma
O TJGO vai aderir à “Campanha 24 horas pelo Glaucoma”, de incentivo ao diagnóstico e tratamento precoces dessa doença ocular
crônica que atinge mais de
um milhão de brasileiros e
pode ocasionar a perda da
visão. Para isso, durante o
mês de maio o edifício sede
do TJGO será iluminado na
cor verde, para conscientização da importância do
diagnóstico e tratamento.

RÁPIDAS

t

2 Erro de resultado no exa-

me de HIV - um laboratório
de Goiânia que errou no diagnóstico de um exame do Vírus
da Imunodeficiência Humana
(HIV), constatando “Amostra
Reagente para HIV”, terá de
indenização a paciente a título
de danos morais.
2 Segunda Turma do TST
- A definição da forma de
pagamento de uma pensão,
se em parcelas mensais ou
de uma única vez, é faculdade do magistrado que profere a decisão.

Organizadora do Miss Goiás é
suspeita de tráﬁco de mulheres
um grupo criminoso teria
traficado mais de 100 mulheres para fins de exploração
sexual, de acordo com investigações da Polícia Federal (PF).
Entre os suspeitos está a organizadora do Miss Goiás, Maria de Fátima Abranches Castro. Ela é investigada pela PF
por suspeita de aliciar modelos
em um esquema de tráfico internacional de mulheres.
As investigações apontam
que ela teria aliciado uma jovem goiana que foi enviada
para Santa Cruz de La Sierra,
na Bolívia. Em áudios divulgados, a organizadora estaria
negociando mulheres com o
Rodrigo Cotait, que é apontado como suspeito de ser o
chefe do grupo criminoso.
“Fátima tudo bem? Eu preciso de alguma miss, alguma
miss que tenha título importante, até Brasil, não precisa
ser desse ano não, pode ser
de qualquer ano tá, é cache
milionário é coisa de cinquen-

ta mil euros para uma semana”, diz Rodrigo em áudio.
Maria de Fátima foi presa
durante a operação da PF no
último dia 27, mas a justiça
autorizou que ela responda
ao processo em liberdade. Em
nota, a defesa dela disse que
recebeu a denúncia com perplexidade e que só vai se manifestar após ter acesso a toda
a investigação.

Viagens internacionais

De acordo com a PF, o suposto chefe, Rodrigo Cotait, seria o homem que aparece conversando com a organizadora
do Miss Goiás e era responsável
por escolher jovens do Brasil
e prepará-las para as viagens
internacionais. Em um áudio
enviado, ele descreve o perfil
de mulheres que seus clientes
procuram. “É muita grana, só
que o nível de exigência é alto,
não tem jeito. não pode ser
desengonçada e tem que ser
linda”, explica Rodrigo Cotait.

O grupo está sendo investigado
por tráfico de pessoas para
fins de exploração sexual e organização criminosa.
Por meio de nota, a defesa
de Rodrigo Cotait disse que ele
foi alvo de um mandado de prisão ilegal. O texto destaca que
ele confia no Poder judiciário e
espera que essa "injustiça” seja
reparada o mais breve possível.
À polícia, ele negou os crimes.
“Eu sou solteiro, então eu recebo
muitas mulheres na minha casa.
Eu não me considero um fora
da lei, um bandido.

Harem BR

A operação intitulada Harem BR foi deflagrada no último dia 27 pelo PF na cidade
de Sorocaba (SP). naquele mesmo dia, seis pessoas foram presas, sendo quatro no Brasil, em
Foz do Iguaçu (PR), São Paulo
(SP), Goiânia (GO) e Rondonópolis (Mt), uma em Portugal e
outra na Espanha. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Começa hoje vacinação de
pessoas com comorbidades
Imunização do grupo ocorrerá em duas
fases e é preciso
apresentar documento que comprove comorbidade
Maiara Dal Bosco
Depois de aplicar mais de
440 mil doses de vacinas contra a Covid-19, Goiânia começará hoje (05) a vacinar pessoas com comorbidades. Esta
fase da vacinação prevista pelo
Plano Municipal de Vacinação
de Goiânia (PMV) segue os planos estadual e federal de vacinação e ocorrerá em duas
etapas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Goiânia, quem fizer
parte dos grupos com comorbidades precisa apresentar um
comprovante, além de agendar
a imunização por meio do aplicativo da Prefeitura 24 Horas.
A primeira fase da vacinação ocorrerá para pessoas
com Síndrome de Down, de
18 anos a 59 anos, pessoas
com doença renal crônica em
terapia de substituição renal
(diálise) de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, de 18 a 59 anos,
pessoas com comorbidades,
de 55 a 59 anos, e pessoas
com Deficiência Permanente
cadastradas no Programa de
Benefício de Prestação Conti-

Postos

Pessoas com comorbidades que já Podem ser vacinadas
✒ Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos
a 59 anos
✒Pessoas com doença renal crônica em diálise de
18 a 59 anos
✒Gestantes e puérperas com comorbidades, de
18 a 59 anos
✒Pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos
✒Qualquer indivíduo com diabetes
✒Indivíduos com pneumopatias graves
✒Pressão arterial com medição acima das metas
recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos
✒Insuficiência cardíaca
✒Cardiopatia hipertensiva
✒Síndromes coronarianas crônicas
✒Lesões valvares com repercussão hemodinâmica
✒Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos
✒Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e
demais grandes vasos

nuada (BPC) de 55 a 59 anos.
já a segunda fase, a ser iniciada logo após a conclusão
da primeira, irá vacinar as pessoas com outras comorbidades
contempladas nas definições
do Ministério da Saúde organizadas por faixa etária de maneira decrescente; pessoas com
Deficiência Permanente cadastradas no BPC; gestantes e
puérperas, independente de
condições pré-existentes.

Formulário

Com o objetivo de organizar
a próxima etapa do Plano nacional de Operacionalização da

✒Arritmias cardíacas com importância clínica
e/ou cardiopatia associada
✒Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica
✒Portadores de próteses valvares biológicas ou
mecânicas
✒Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência
vascular
✒Doença renal crônica estágio 3 ou mais
✒Indivíduos transplantados
✒Pessoas vivendo com HIV
✒Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses
✒Hemoglobinopatias graves
✒Obesidade mórbida
✒Cirrose hepática

Vacinação contra Covid-19, o
Governo de Goiás e a Prefeitura
de Goiânia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás (SES-GO), e da Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia
(SMS), disponibiliza para os médicos um documento único para
que o paciente comprove a comorbidade no momento de
aplicação do imunizante.
no modelo de relatório médico padrão, o profissional
identificará com um “x” a comorbidade do paciente. Esse
documento, atestado pelo médico e com validade de 12 meses, deverá ser entregue pelo

Fonte: SMS

paciente na hora da vacinação.
Por isto, é imprescindível que
o formulário esteja datado, assinado e carimbado (com carimbo com nome e número
de registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de
Goiás (CREMEGO).
O formulário, que também
poderá ser utilizado para versões eletrônicas com assinatura
digital, está disponível para
dowload nos sites da SMS e da
SES-GO. Além deste documento,
para garantir a vacinação é necessário levar ainda um documento de identidade com foto
e comprovante de endereço.

De acordo com a SMS, para
esse grupo o atendimento será
exclusivamente agendado pelo
aplicativo Prefeitura 24 horas
em 12 postos distribuídos em
todas as regiões da Capital. São
eles: upa novo Mundo, upa
Chácara do Governador, CSF
Residencial Itaipu, Ciams novo
Horizonte, CSF Boa Vista, CSF
novo Planalto, CSF jardim Guanabara I, CSF São Francisco,
CSF Vera Cruz II, uPA jardim
América, CSF Leste universitário e CS Cidade jardim.
Além destes, outros 12 postos de vacinação serão destinados para a continuidade da
aplicação das primeira e segunda dose em idosos e para
a primeira e segunda doses
em trabalhadores da saúde.
Até o momento, Goiânia
registra 149.478 casos confirmados de Covid-19, com 4.483
óbitos em decorrência da
doença. na tarde de ontem
(04), a Capital registrava
79,96% de ocupação dos leitos
de utI na Rede Estadual. já
na Rede Municipal, a ocupação era de 64,47%. nas enfermarias, a taxa de ocupação
registrada era de 56,71% e
65,93$%, respectivamente.
Das 441.974 doses aplicadas na Capital, 271.799 referem-se à pessoas que tomaram a primeira dose, o que
representa 17,2% da população geral, e 170.176 receberam
a segunda dose, representando 11,2% da população geral.
(Especial para O Hoje)

EM SANTA CATARINA

Jovem invade escola e mata cinco pessoas
Mais um ataque à escola
deixa vítimas fatais no Brasil.
na manhã de ontem (04), um
ataque à faca vitimou três crianças e duas funcionárias em
uma escola infantil de Saudades, município de 9,8 mil habitantes localizado a cerca de 600
quilômetros de Florianópolis,
no Oeste de Santa Catarina. O
assassino, um jovem de 18 anos,
deu golpes contra o próprio
corpo e foi levado em estado
gravíssimo para um hospital
da região, após o crime.
As funcionárias, vítimas do
araque eram professora e
agente educacional da escola.
Keli Adriane Aniecevski, que
lecionava na unidade havia
cerca de 10 anos e a agente
educacional Mirla Renner, de
20 anos. As crianças, conforme
o delegado jerônimo Ferreira,
foram identificadas como Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1
ano e 7 meses, Murilo Massing,
de 1 ano e 9 meses, e Anna
Bela Fernandes de Barros, de
1 ano e 8 meses.
Após o corrido, a Prefeitura

O assassino, um jovem de 18 anos, tentou se matar após o crime
de Saudades, em nota, decretou
luto oficial de três dias no município. “Em nome do Prefeito
Municipal, Maciel Schneider e
da Secretária de Educação, Gisela Ivani Hermann, expressamos o nosso mais profundo
pesar e transmitimos nossos
mais sinceros sentimentos aos
pais e aos demais familiares,

professores, coleguinhas e a
toda a comunidade. não existem palavras para expressar
os nossos sentimentos nesse
momento de tão grande dor,
pedimos a Deus que conforte
o coração dos familiares e amigos. Que a luz e o amor divino
pairem sobre a alma de quem
sofre esta imensurável perda,

e os console e lhes dê serenidade.”, diz o comunicado.

Colégio Goyases

Em Goiânia, tragédia semelhante aconteceu em 20 de outubro de 2017, no Colégio Goyases, região Sul da Capital. no
final daquela manhã, durante
o intervalo dos estudantes do

8º ano do ensino fundamental,
ocasião em que quando alguns
conversavam e outros caminhavam, um dos alunos sacou
uma pistola .40 da mochila e
disparou contra a sala, atingindo seis colegas, dos quais
dois, ambos com 13 anos, foram vítimas fatais.
Ao se preparar para recarregar a arma, o aluno, que é
filho de um casal de policiais
foi convencido pela coordenadora da unidade a travar o
revólver. O menor, teria pego
a arma da mãe em casa e levado para a escola, ele foi
apreendido logo após os tiros.
A investigação do caso foi concluída em 2017 e foi encaminhada para o juizado da Infância e da juventude, onde
corre em segredo de justiça.
À época do crime, o menor
confirmou que sofria bullying
dos colegas e que se inspirou
em massacres como o de Columbine, nos Estados unidos
(1999), e do Realengo, no Rio
de janeiro (2011). (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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ONU condena excesso de força
durante protestos na Colômbia
Manifestantes
foram às ruas
contra a
proposta
de reforma
tributária
A Organização das nações
unidas (Onu) condenaram ontem (4) veementemente "o uso
excessivo de força" pela polícia
durante manifestações na Colômbia contra uma reforma
tributária, especialmente em
Cali, no oeste do país.
"Estamos profundamente
alarmados com os acontecimentos na cidade de Cali, na
Colômbia, onde a polícia abriu
fogo contra manifestantes que
se opõem à reforma tributária,
matando e ferindo várias pessoas de acordo com as informações disponíveis", disse Marta Hurtado, porta voz da alta
comissária para os Direitos
Humanos da Onu, em entrevista em Genebra.
Ela pediu calma antes de
um novo dia de manifestações
programado para esta quarta-feira (5).
"O nosso escritório na Colômbia está verificando o número exato de vítimas e determinando como esse terrível
incidente aconteceu em Cali",
disse a porta-voz, acrescentando que os defensores dos direitos humanos também rela-

"Estamos profundamente alarmados com os acontecimentos na cidade de Cali, na Colômbia", disse Marta Hurtado
taram ameaças e assédio.
"Devido às tensões extremas, com soldados e policiais
encarregados de controlar as
manifestações, pedimos calma e lembramos às autoridades governamentais que
elas devem proteger os direitos humanos", incluindo o direito ao protesto pacífico. "As
armas de fogo devem ser usadas apenas como último recurso", afirmou Marta.

um levantamento oficial
indicou 19 mortos, incluindo
um policial, e quase 850 feridos, sendo 306 civis.
Sob pressão das manifestações maciças, e que se repetiram
nos dias seguintes com intensidade variável, o presidente colombiano, Ivan Duque, anunciou no domingo (2) à noite que
vai deixar a reforma fiscal em
apreciação no Parlamento.
O projeto tem despertado

fortes críticas, tanto da oposição quanto dos sindicatos que
organizaram a mobilização de
28 de abril e até de representantes do partido no poder,
por acreditarem que a reforma
irá afetar em demasiadamente
a classe média.
A reforma fiscal também
é considerada "inoportuna"
em plena pandemia de covid-19, que agravou a crise
econômica no país.

Ivan Duque propôs retirar
o plano original e redigir um
novo texto, anulando os principais pontos contestados: o
aumento do Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA) sobre
bens e serviços, bem como a
ampliação da base do Imposto
sobre o Rendimento (IRS).
Apesar do anúncio de retirada da proposta, os manifestantes voltaram às ruas em
várias cidades do país. (ABr)

UE aprova primeiro

MÉXICO

produto derivado de insetos

para consumo humano

Viaduto caiu sobre estrada movimentada da capital

Queda de viaduto por onde passava

metrô deixa mortos e feridos
Mais de 20 pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas no México, com
a queda de um viaduto no
momento exato em que passava o metrô. Há crianças
entre os mortos. O viaduto
caiu sobre uma das estradas
mais movimentadas da Cidade do México.
As equipes de socorro foram chamadas imediatamente
ao local, onde permanecem.
Muitos dos trabalhos de
ajuda, no entanto, tiveram
que ser interrompidos porque
há risco de que outras partes
da estrutura do viaduto possam desabar.
O próprio trem do metrô,
de acordo com agências de
informação, está muito instável. Há o risco de que outros

vagões caiam.
O acidente aconteceu por
volta das 22h30 locais, perto
da Estação de Olivos.
Imagens divulgadas pela
estação de televisão mexicana
Milenio tV mostram o momento exato da queda do viaduto. Pelas imagens, é possível ver também que na via
abaixo do viaduto muitos carros circulavam.
As últimas informações indicam que as autoridades locais aguardam a chegada de
um guindaste para ajudar nas
operações e estabilizar a estrutura do metrô.
Dos feridos, pelo menos
65 foram levados para o hospital. Sete estão em "estado
grave" alguns já submetidos
a cirurgias, disse a presidente

da Câmara do México, Claudia
Sheinbaum.
As primeiras investigações
indicam que uma viga na estrutura do viaduto teria cedido, o que provocou o acidente.
Mas as causas continuam sendo apuradas, acrescentou
Sheinbaum.
O viaduto foi construído
há cerca de uma década. À
época, o atual ministro das
Relações Exteriores, Marcelo
Ebrard, era o responsável pela
Câmara da Cidade do México.
"O que aconteceu hoje com o
metrô é uma tragédia terrível.
Minha solidariedade às vítimas e famílias", disse Ebrardsaid no twitter. E acrescentou:
"As causas devem ser investigadas e as responsabilidades
definidas." (ABr)

A farinha produzida
a partir de larvas de um
escaravelho (besouro) foi
aprovada para consumo
humano pelos Estadosmembros da união Europeia (uE), segundo recomendação da Comissão Europeia.
A farinha de tenebrio
(larva de farinha), um
novo alimento, também
conhecida como "farinha
amarela" é a primeira autorização de comercialização na uE de produtos derivados de insetos, depois
de a Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos ter dado luz verde
para o consumo.
A estratégia "Do Prado
ao Prato" identifica os insetos como fonte alternativa
de proteínas que pode
apoiar a transição da uE
para um sistema alimentar
mais sustentável.
Os chamados "novos
Alimentos" são definidos

como os que não tinham
sido consumidos em grau
significativo por pessoas
na uE antes de 15 de
maio de 1997, quando entrou em vigor o primeiro
regulamento sobre a
questão.
Os "novos Alimentos"
são inovadores ou produzidos utilizando novas tecnologias e processos de
transformação, bem como
produtos que são ou têm
sido tradicionalmente consumidos fora da uE.
Exemplos de "novos Alimentos" incluem novas fontes de vitamina K (menaquinona) ou extratos de alimentos existentes (óleo de
Krill do Antártico rico em
fosfolípidos de Euphausia
superba), produtos agrícolas de outros países (sementes de chia, sumo de noni),
ou alimentos derivados de
novos processos de produção, como tratamento por
ultravioletas. (ABr)

Farinha é produzida a partir de um besouro
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Pluralidades nordestinas
Palco Virtual apresenta novo recorte do ‘Cena Agora – Encruzilhada nordeste (s): (contra) narrativas poéticas’
Alécio César

Lanna Oliveira
O nordeste do Brasil carrega consigo poesia, seja em
seu povo ou em sua cultura,
carrega força, nas histórias
de luta ou no olhar de quem
lá nasceu. O nordeste é sinônimo de sabedoria e intensidade, por isso entender o preconceito por ele sofrido não
é tarefa fácil. Somos o mesmo
povo, falamos uma mesma
língua e mesmo assim, muitas
vezes eles são considerados
motivo de atraso e ignorantes.
Para levantar a questão e lançar novos olhares para a região, o Palco Virtual apresenta
‘Cena Agora – Encruzilhada
nordeste (s):(contra) narrativas poéticas’.
De quinta-feira (6) a domingo (9), o Palco Virtual,
mais um recorte da programação ‘Cena Agora – Encruzilhada nordeste (s):(contra)
narrativas poéticas’. São apresentações de cenas de no máximo 15 minutos, questionando construções estereotipadas
ou colonizadas das identidades nordestinas. Depois da
estreia, em abril, agora os
grupos convidados levam virtualmente à cena reflexões
sobre uma região que se expande a partir da migração
para outros territórios, dentro
e fora do país, e de lá lançam
novos olhares sobre a região.
A programação começa às
20h desta quinta-feira (6), com
o Estopô Balaio, grupo paulista sediado na Zona Leste
da capital de São Paulo, mas
cujo DnA carrega memórias
e referências de artistas do
Rio Grande do norte integrantes da trupe. Eles apresentam
‘EX-nE - O Sumiço’, um recorte
de pesquisa e experimentações de cenas on-line para o
espetáculo ‘EX-nORDEStInES*’, previsto para estrear
ainda em 2021. A montagem

Para finalizar as apresentações no
domingo (9), a Cia. Tijolo entra em cena
com ‘O Outro Nome da Amizade’
parte da premissa de que o
nordeste sumiu do mapa do
Brasil e apenas quatro pessoas
se dão conta disso.
O mapa do Brasil não apresenta mais os estados que
compõem a região. A história
já não guarda palavras sobre
o território que sumiu. O que
pode ter acontecido? O nordeste de fato existiu? O que é
o nordeste? O dispositivo abre
discussões como a invisibilização de nações indígenas
que compõem a região, sobre
a naturalização de erros exploratórios repetidos e sobre
a racialização do nordestino.
Ao final da apresentação, a
diretora Quitéria Kelly, o dramaturgo Henrique Fontes e
o elenco conversam com as
críticas de teatro Ivana Moura
e Pollyanna Diniz.
na sexta-feira (7), a noite
abre com ‘Prisioneiro do Reg-

gae’, do grupo alagoano Clowns
de Quinta, que pesquisa a linguagem da palhaçaria e técnicas circenses. A cena coloca
no centro do debate o reggae
policial, uma variação deste
gênero musical surgido em
Alagoas, histórias recriadas a
partir de um conteúdo original.
Era ele quem dominava as discussões na capital. Agora, quatro jovens alagoanos se colocam em um debate sobre um
misterioso caso que está ao redor desse tipo de música.
na sequência, o Coletivo de
teatro Alfenim, da Paraíba,
apresenta ‘Pequeno Inventário
das Afinidades nordestinas’,
com fragmentos de memória
e impressões cotidianas de seus
integrantes para tecer um breve comentário poético e crítico
sobre as afinidades nordestinas. A cena dirigida por Márcio
Marciano e Murilo Franco par-

te da indagação a respeito do
que os assemelha e diferencia
para inventariar sentidos,
ideias, contradições e afetos
que compõem uma visão múltipla e diversa do nordeste.

Repensando o nordeste

no sábado, dia 8, a programação traz duas cenas que
repensam o nordeste como
território e como uma região
que viu personagens seus varridos da história. neste dia,
assim como no domingo, a
conversa com os grupos após
a exibição é mediada pelo ator
e diretor jhoaojunnior. Fazer
renascer uma história e um
povo é o mote de ‘Remundados’, obra do grupo sergipano
Boca de Cena criada virtualmente para a programação a
partir do texto homônimo do
dramaturgo mineiro Raysner
de Paula, escrito especialmen-

te para o grupo em 2019.
Por sua vez, o elenco da
Casa de Zoé, do Rio Grande do
norte, questiona o que é a invisibilidade do nordeste em
‘Encontros, nÉ?’. Sem chegar
a uma resposta para a pergunta e vendo dificuldades em
traçar as fronteiras e a localização da região, a cena joga
com a ideia de que não se sabe
ao certo onde fica o nordeste,
mas muitos juram que existe.
Assim, seguem tentando entender e encontrar a região.
Acreditam que até o final irão
descobrir, assim como um dia
aconteceu com o Brasil.
A última noite aprofunda
o olhar questionador e migratório sobre a região, apresentando no domingo (9), cenas
que partem de uma perspectiva de fora para dentro. Os maranhenses Brenna Maria e YwiraKa’i, que atualmente moram
na zona rural de São Luís,
apresentam ‘Você já Sangrou
Hoje?’. Eles destacam a frase
de Dona joana, que, vivendo
da terra na cidade de São joão
Batista, gerou nove filhos:
“tudo que é usado em demasia
acaba”. Assim, fazem uma analogia com a terra, vista como
sagrada e que também jorra
sangue de suas entranhas.
Por fim, a Cia. tijolo, criada
e sediada em São Paulo, entra
em cena com ‘O Outro nome
da Amizade’. A atriz Karen
Menatti e os atores Dinho Lima
Flor e Rodrigo Mercadante,
também diretores da peça, evocam personagens de espetáculos anteriores, para junto
com amigas, camaradas e companheiros pensar o tempo, a
vida, os homens e mulheres
presentes. É o caso do arcebispo Dom Helder Câmara, entre outros que percorrem encruzilhadas da cidade de concreto, condenada a nunca adormecer. (Lanna Oliveiraé estagiária do jornalO Hoje)
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Respeitável público
Obra traduzida para cinco idiomas diverte os pequenos
com o palhaço Pirulito Rodapé e garante o passatempo

Influencers do universo dos games participam do clipe

Música e
universo gamer
‘Nós Dois Contra o Mundo’ aborda
temática romântica e o videoclipe
conta com as participações de
Loud Babi e Chrix
Elysia Cardoso
uma história de amor,
superação e esperança - é
esse o clima que Rafah, artista revelado na quinta
temporada do programa
the Voice Brasil, traz para
seu novo lançamento, a
música ‘nós Dois Contra o
Mundo’. Quem também integra o projeto é Krawk,
rapper revelação de São
Paulo que com apenas seis
anos de carreira acumula
mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify
e 80 milhões de visualizações em seus vídeos.
Além de cantor, Rafah
também é músico e gamer.
Há elementos do universo
dos games internalizados
em ‘nós Dois Contra o Mundo’, a faixa trata da superação de um casal, e de como
eles juntos alcançarão grandes feitos, um passo de cada
vez, fazendo referências
também à sua fé.
Rafah quer dar o mundo de presente para a pessoa amada, mas sabe que
primeiro deve conquistar
seu bairro. Sua sede por
superação vem desde a
adolescência,
quando
achou na música um consolo após perder o pai com
14 anos. A partir de então,
passou a compor para expressar seus sentimentos
e aprendeu a tocar violão,
bateria, guitarra e baixo.
Seu background musical
foi construído com referências do rock nacional,
mas Rafah procura fazer
um som mais voltado para
o pop, leve e romântico.
O cantor conta que "cada
conquista do passado me
preparou pra viver o que
eu vou começar a viver a
partir desse lançamento. O
mesmo frio na barriga que
eu senti quando cantei no

Rock in Rio, ou quando subi
ao palco do the Voice Brasil,
porém numa intensidade
ainda maior, porque agora
tenho maturidade pra processar os efeitos desse novo
divisor de águas”.

Participações especiais

O videoclipe tem duas
participações especiais:
além de Rafah e Krawk
conta também com Bárbara Passos, mais conhecida como Babi, e Chrix,
influencers importantes
do meio de games e esports. Babi é a streamer
brasileira e mulher com
mais
seguidores
na
twitch, sendo um verdadeiro fenômeno de audiência dentro da plataforma.

Ora tentador em formato
de doce, ora encantador
como brinquedo de papel,
ora bem divertido na pele
de um palhaço: o pirulito é
o personagem principal do
lançamento infantil da escritora Leni Zilioto.
‘Pirulito Rodapé’ é a 19ª
obra da autora gaúcha e já
conquistou pequenos leitores
de outros cinco idiomas – inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. O sucesso está
na proposta da produção:
além de divertir com a história do palhaço que se assusta com o próprio pum, as
ilustrações complementam
a experiência do público que
está iniciando no universo
da literatura.
Para os que estão em processo de alfabetização, jogos
de completar frases auxiliam
no desenvolvimento da leitura e escrita; para os que
apenas escutam e observam
as imagens, ilustrações a colorir garantem a interação
direta com a obra. É mais
que um livro infantil, Leni
propõe um passatempo que
vai além da leitura.
Autora de outras 18
obras que passeiam pela
ficção, autoajuda e biografia, Leni é a prova de que
um autor pode ir muito
além de um estilo literário.
Especialista em Educação
Ambiental, ela faz da literatura a sua maneira de levar ao mundo ensinamen-

tos por meio da escrita.
‘Pirulito RodaPé’ é uma
história para divertir e interagir, que traz magia para
quem escuta e para quem lê.
tem história, tem joguinho,
tem desenho pra pintar e folha em branco pra desenhar.
tem amor, tem carinho e
muita gargalhada pra dar!
Pirulito é doce, é palhaço, é
brinquedo de papel.
É uma historinha gostosa
para aproveitar com os pequenos e trazer a eles o rico
universo da literatura e a alegria própria do palhaço de
circo. O enredo retrata um
pouco de nossa trajetória
como educadores e artistas e

tem o poder de nos transformar-nos em pessoas melhores.

Sobre a autora

Leni Zilioto é natural de
Guaporé, Rio Grande do Sul, e
atualmente reside em Mato
Grosso. É bióloga, pedagoga,
palestrante e escritora, com
19 obras publicadas e mais de
30 participações em coletâneas
nacionais e internacionais.
Lançou livros em nova York,
em Bogotá e em Santiago do
Chile. Leni ama as artes, em
especial a arte das palavras. É
membro de Academias e Federações científicas e literárias
e vários recebeu prêmios e
troféus com suas obras.

Além de cantor,
Rafah também é
músico e gamer

Chrix, por sua vez, tem
um público fiel no Instagram, onde fala dos jogos
FreeFire e Valorant, e também é esposa de Rafah.
‘nós Dois Contra o Mundo’
inaugura uma nova fase
na carreira de Rafah, que
apresentará outros lançamentos ao longo do ano.A
faixa e o videoclipe acabam
de chegar às plataformas
digitais, via Olga Music,
selo em parceria com a
Warner Music e ADA, uma
das principais distribuidoras digitais do mundo. (Especial para O Hoje)

Leni Zilioto é bióloga, pedagoga, palestrante e escritora, com 19 obras publicadas

NOTA AO LEITOR
t

A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus.

RESUMO de noVelaS
t
Malhação - sonhos
edgard ajuda cobra a deixar
o apartamento sem que lucrécia o veja. nat chega à aquazen e se incomoda com a presença de Gael. edgard avisa a
Jade que não vai mais enganar
lucrécia. Gael decide falar com
dalva sobre alan. lucrécia conta para edgard que pode estar
com um tumor. Bianca flagra
duca conversando com nat.
Sol se irrita com a decisão da
banda de fazer um ensaio instrumental. dalva confessa a
Gael que não conseguiu reconhecer alan no necrotério. nando alerta Sol sobre Santiago.

Gênesis
Sarai desconfia estar grávida. michal fica mexida com as
palavras de lúcifer. massá se
abre com maresca. abrão traça
uma nova estratégia. massá
ajuda os homens de abrão. o
rei Quedorlaomer faz maresca
refém. Quedorlaomer é surpreendido por maresca. ló
agradece a ajuda de abrão.
mila discute com michal e passa
mal. lúcifer tenta prejudicá-la.
abrão e seus homens comemoram a vitória. a caravana
encontra com melquisedeque.
ayla é pega roubando. o rei
Bera faz uma proposta a abrão.

a Vida da Gente
manuela combina de ir ao
hospital na companhia de Rodrigo para falar com ana. cris
se chateia ao descobrir que
Jonas saiu de casa sem cumprimentá-la pelo seu aniversário.
cícero não gosta de saber que
alice marcou um novo encontro
com Renato. Rodrigo discute
com nanda. alice visita ana. cris
despede lorena. Rodrigo e manuela ficam preocupados com
as perguntas feitas por Júlia sobre ana. cris não deixa lorena
se despedir de tiago. Vitória
manda miguel treinar com Sofia
e os dois se aproximam.

Triunfo do amor
os bombeiros correm para
atender a chamada. Vitória vai
sair para visitar Fernanda. osvaldo se pergunta se ela está
usando isso como desculpa
para ver maria. osvaldo repete:
“tenha paciência. e tenha fé.
maria tem um grande coração
e uma boa alma. ela provavelmente está muito confusa agora e isso é compreensível. mas,
mais cedo ou mais tarde, ela
vai aceitar você.” maria não tem
medo de nada. eles vão se casar
do jeito de alonso, quando ele
quiser, como ele quiser. padre
recebe um telefonema.

Império
Robertão foge de cora. João
lucas provoca José alfredo.
Kelly coloca um porta-retratos
com a foto de Ísis e José alfredo em um móvel. téo manda
érika escrever sobre o casamento de maria clara e enrico.
Robertão decide procurar téo.
cora descobre o endereço de
Ísis. maria marta tenta obrigar
João lucas a revelar quem é a
amante de seu pai. Xana conta
o ocorrido com cora para cristina. Robertão se assusta ao
encontrar érika na casa de
téo. Juliane lamenta estar longe do marido.
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AGENDA cUltURal
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Gestão Fiscal e de Estoques
Sucena hummel gestora
do Sindicato das empresas
de Serviços contábeis de
Goiás (Sescon-Go), vice-presidente de ética e disciplina
do conselho Regional de contabilidade de Goiás (cRGGo)
e contadora, faz uma live nesta quarta-feira (5), às 17h,
no canal do Youtube do Sescon-Go. o link está disponível
na bio do instagram da entidade (@sescongoias). na ocasião, ela recebe o também
contador Fellipe Guerra para
falar sobre Gestão Fiscal e
de estoque. Quando: quarta-feira (5). onde: (@sescongoias). horário: 17h.
Dia da Língua Portuguesa
em homenagem ao dia
da língua portuguesa, o instituto carlos andré terá, ao
longo desta quarta-feira (5),a
partir das 8h, uma progra-

Fellipe Guerra é convidado da live do Sescon-GO desta quarta (5)
série épica
o quinto episódio inédito da série épica os mosqueteiros é a atração da
tV Brasil na quarta-feira
(5), às 22h30. em ‘o Retorno’, capítulo da segunda
temporada da trama produzida pela BBc e baseada
na obra do romancista francês alexandre dumas, o
quarteto precisa enfrentar
o Barão de Renard.athosé

Perspectiva Internacional
a partir de hoje (5), abrem
as inscrições, via Sympla,
para o público participar da
conversa perspectiva internacional do Fotoclubismo no
Foto-cine clube Bandeirante,
com Sarah meister, diretora
executiva da aperture e excuradora do departamento
de Fotografia do museu de
arte moderna de nova York
(moma). a mediação é do
curador e pesquisador do
tema, Rubens Fernandes Junior.Realizada pelo itaú cultural, a live ocorre no dia 19,
das17h às 18h30, e conta
com 300 vagas. inscrições:
(www.sympla.com).

Série revela maravilhas naturais da

Venezuela, na TV Brasil desta quarta-feira (5)
Às 18h de quarta-feira
(5), vai ao ar na tV Brasil
mais um episódio inédito de
América Latina Selvagem.
O documentário desta semana faz uma jornada pelas
diferentes paisagens e biomas da Venezuela. A Venezuela é famosa por seus
mundos perdidos, pântanos
enormes e selvas impenetráveis, todos quase que isolados, geograficamente.
Porém, as regiões estão
ligadas pelas águas de um
poderoso rio: o Orinoco, a
suposta rota para El Dorado,
a lendária cidade do ouro.
Com uma incrível cinematografia e histórias extraordinárias dos animais e das
pessoas que habitam a região, América Latina Selvagem nos convida a uma jornada por alguns dos lugares
mais misteriosos e fascinantes da América Latina.
Levou milhões de anos
para que os animais se adaptassem a lugares tão dife-

Moda e relação com as
mães: duo anavitória revela curiosidades e 'heranças' de estilo
o conforto virou uma das
palavras-chave da moda atual,
mas já fazia parte do vocabulário fashion do duo anaVitória faz tempo. estreantes
na campanha de dia das
mães da anacapri - que protagonizam ao lado de manu
Gavassi -, as cantoras contaram ao purepeople mais detalhes da relação com o mundo fashion - e também com

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
preste atenção às suas emoções e tome cuidado com atitudes defensivas demais. além disso, você está mais suscetível às
energias oscilantes do ambiente,
então convém ouvir mais a intuição do que as vozes externas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
lua minguante em peixes,
que se afina com marte, mas se
desentende com mercúrio. portanto tome cuidado com a mente desfocada no dia de hoje.
Você está querendo ação e resoluções rápidas, mas as coisas
demandam mais tempo. é preciso ter paciência.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Fazer coisas demais, estar
sempre ocupado... Será que isso
não é uma desculpa para não
ver ou fazer as coisas que realmente precisam ser feitas? o
seu lado inconsciente, geminiano, está trazendo sinais de que
o que mais importa não é estar
sempre ocupado e correndo.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
mudanças são importantes
para que você consiga avançar,
mas mudanças profundas e estruturais. caso contrário, você vai
apenas tentar avançar inutilmente.
Se essas mudanças já estão sendo
realizadas, tenha paciência.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
lua minguante em peixes que
se afina com marte, mas se desentende com mercúrio. portanto
ter calma e aceitação são essenciais hoje. nada de se enfurecer
ou brigar por causa de decisões
ou situações que não podem ser
mudadas; isso não é inteligente.

6

Série revela os comportamentos e adaptações extraordinárias que são a chave para a sobrevivência
rentes, que vão dos altíssimos Andes à escaldante
Amazônia; da estepe patagônica soprada pelo vento
aos pântanos da Venezuela.
O resultado é uma diversidade incrível de espécies,
como tatus, onças-pintadas
e ariranhas. Cada um desenvolveu uma maneira única de permanecer vivo. En-

tretanto, o indivíduo deve
se encaixar em um complexo quebra-cabeças da vida.
A série revela os comportamentos e adaptações extraordinárias que são a chave para a sobrevivência.
Cada programa reúne as
mais recentes revelações sobre a vida neste continente
de extremos. As histórias se

combinam para traçar um
envolvente panorama dos
lugares mais espetaculares
da América Latina.
SERVIÇO
América Latina Selvagem
- Ep3
Quando: quarta-feira (5), às
18h
Onde: tV Brasil

CELEBRIDADES
anitta é flagrada aos beijos
com o bilionário Mikey Chetrit em aniversário de Travis scott
o affair entre anitta e o
bilionário mikeychetrit continua! na noite deste domingo
(2), a intérprete de ‘Girl From
Rio’ - clipe mais caro de toda
a sua carreira - foi flagrada
por fãs aos beijos com o empresário durante a comemoração do aniversário de 29
anos de travis Scott, realizada
em uma boate badalada de
miami, nos estados Unidos.
morando temporariamente
fora do Brasil, anitta esteve
na companhia da influenciadora Jade picon e também ficou próxima de algumas estrelas internacionais, como
Kylie Jenner.(purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
sequestrado e levado para
pinon, e os mosqueteiros
vão à sua procura no meio
de uma batalha contra o
Barão. Quando: quarta-feira (5). onde: tV Brasil. horário: 22h30.

mação especial com lives
com linguistas renomados
internacionalmente e podcast com o professor e membro da academia Brasileira
de letras evanildo Bechara,
além de um debate com os
consagrados professores
pasquale cipro neto e Sérgio
nogueira. Quando: quartafeira (5). onde: Youtube: (instituto carlos andré). horário:
a partir das 8h.

n

Rafa Kalimann lamenta críticas por sua estreia
como apresentadora: “Está vindo de todo lado”
Rafa Kalimann lamentou pelas
redes sociais as críticas que vem
recebendo em sua estreia como
apresentadora. Finalista do ‘BBB20’,
a influenciadora acaba lançar seu
próprio talk-show, o ‘Casa Kalimann’, pela Globolay. Em seu perfil
do twitter, ela pediu que seus fãs
não foquem nos ataques que ela
vem recebendo. "Está vindo de
todo lado né? É, eu sei. Mas não
deem atenção, foquem no que vale
a pena, faz bem e vibrem coisas
boas porque o mundo vai mal.
tanta coisa pra comemorar que
afeta quem não consegue desejar
o bem. Se preparem pra essa semana que tem muita novidade",
declarou ela, que já teve corpo julgado na web.(Purepeople)

as respectivas matriarcas, é
claro! "no palco e na vida a
gente tenta escolher roupas
que nos deixem da maneira
mais confortável possível,
para termos mobilidade e não
estarmos atadas. então quase
sempre fluído ou alfaiataria,
porque a gente ama muito
tecido e o movimento deles",
contam as artistas, com a monocromia como uma das
trends favoritas.(purepeople)

Internado há quase 2 meses, Paulo Gustavo sofre
embolia pulmonar: "Extrema gravidade"
paulo Gustavo apresentou
uma piora no seu estado de
saúde nas últimas horas ao
sofrer uma embolia, revela
novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3).
internado há quase dois meses, o ator de 42 anos está
em estado crítico decorrente

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
pode ser difícil manter o equilíbrio no dia de hoje. perceba se
suas ações estão justas, harmoniosas e se você não está adotando uma postura de julgamentos e críticas, porque isso acaba
sendo tóxico para as suas relações,
sejam de amizade ou de amor.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você está com muita energia
para produzir, mas a mente parece que está voando para outra
direção. para descarregar a tensão ou o excesso de energia, é
melhor apostar em trabalhos repetitivos e que não requerem
muita concentração.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
lua minguante em peixes
que se afina com marte, mas se
desentende com mercúrio. portanto esse dia te desafia a ser
mais livre, a buscar expansão e
mais atividades. tudo o que não
trouxer frescor e novidade pode
irritá-lo. portanto respire e mantenha o autocontrole.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
é importante manter uma
postura de motivação sobre os
demais, mesmo que as ideias
deles sejam diferentes das suas;
não importa. mesmo assim, incentive as pessoas a lutarem por
aquilo em que elas acreditam;
isso, sim, é harmonia.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
dia produtivo, mas que exige
que você imponha limites. as
pessoas estão ouvindo muito
você, portanto tenha sabedoria
e responsabilidade com aquilo
que comunica. tome cuidado
com a tendência a manipular
para que o resultado seja conforme você deseja.

;

de complicações da covid19. de acordo com o comunicado divulgado pela assessoria do artista, a equipe médica que acompanha o caso
explica que foi detectada
uma fístula broncovenosa,
ou seja, uma abertura entre
as veias e os pulmões. no final de semana, amigos de
paulo se manifestaram e disseram estar confiantes na
sua cura. (purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Siga com convicção, mas sem
irritações e arrogância. a lua minguante pede desapego. abandone
excessos e dúvidas. a mente pode
ir para um lado e as ações, para
outro. é importante unir, focar e
manter a mente sob controle.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
cuidado com as infantilidades
do ego ou os quereres em excesso, sem se questionar se realmente precisa dizer, fazer ou comprar algo. Repense suas intensidades. é melhor seguir para um
caminho de moderação hoje.
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Essência

Uma relação perigosa
Acidez proveniente do problema gástrico afeta os dentes e pode causar
doenças graves, como erosão dentária,
gengivite e ulceração
Elysia Cardoso
O refluxo ocorre quando
o suco gástrico do estômago
volta para o esôfago. no momento que isso acontece o trato alimentar, ou seja, os tecidos
do esôfago ficam irritados. Ao
passo que isso se torna recorrente, configura-se um caso
da doença do refluxo gastroesofágico. Mas o que isso tem
a ver com o sorriso? tudo!
Acontece que se o suco gástrico atinge a boca, ele pode
causar uma série de complicações e problemas bucais.
Algumas dessas complicações são: a erosão dentária,
gengivite, ulceração da mucosa
oral, hipersensibilidade, entre
outros. “A erosão dentária é a
doença mais prevalente, com
incidência variando entre 2 a
77%, e esta variação é explicada por fatores como idade,
gênero, etnia e fatores de risco
populacionais”, garante a odontóloga Cláudia Martins, do
Crool Centro Odontológico.
Cláudia conta sobre como
são apresentados os sintomas
que relacionam o refluxo a
saúde bucal. “Esse excesso de
acidez seria a hipersensibilidade. Então o paciente começa
a sentir uma sensibilidade nos
dentes a cima do normal.Vai
ser muito comum ele perceber
no dente dele a perda da estrutura. Percebe algumas cavidades, algumas erosões. E
quando associado também
com alimentação ácida o paciente também percebe essa
perda da estrutura do dente,
aumentando a sensibilidade
dos dentes”, afirma a especialista ao Essência.
Entre os cuidados imprescindíveis para prevenção de

lesões, estão a busca por métodos que aliviem o estresse e
a ansiedade, conforme aponta
a profissional. “Evitar a ingestão de bebidas ácidas, Observar
a presença de alterações nos
dentes por meio do autoexame
e estar atento à existência de
apertamento/bruxismo. E ao
notar qualquer alteração, é
preciso procurar o cirurgiãodentista”, alerta ela, que ainda
orienta o uso de canudos ao
ingerir bebidas ácidas, assim
como aguardar pelo menos 30
minutos para escovar os dentes.

Tratamento

O tratamento da doença é
muito importante para não
ter chance de apresentar os
problemas bucais e, ao mesmo tempo, cuidar dos refluxos, também muito prejudiciais à saúde geral. Cláudia
reforça a necessidade de procurar o auxilio de um profissional para tratar o refluxo.
“É muito importante entender
que existe um equilíbrio na
boca e que a saliva é um componente muito importante.
Se não tratar, o paciente terá
um déficit nesse equilíbrio”.
A alimentação também faz
toda a diferença para reduzir
a inflamação causada pelo refluxo. Desde o início da pandemia, os pedidos de comida
por aplicativo aumentaram, e
a tendência de pedir alimentos
ricos em gordura como pizzas
e sanduíches, também aumentou. O nutricionista do Sistema
Hapvida explica que é importante evitar alimentos que potencializem os problemas gastroesofágicos, além de diminuir
o volume das refeições.
“Os alimentos que geralmente causam desconforto

Especialista
Cláudia
Martins
esclarece sobre
essa relação e
alerta para os
riscos à saúde
bucal

para quem têm refluxo são:
alimentos ricos em gordura
como pizza, bacon, derivados
lácteos mais gordurosos, carne vermelha, já que ela tem
a digestão mais lenta e consequentemente faz com aumente a produção de ácido
no estômago, cafeína, bebidas
alcoólicas, bebidas gaseificadas, excesso de chocolates,
alimentos que contem pimenta ou molhos picantes, entre
outros. Além disso, é importante reduzir o volume de alimentos em cada refeição. As
vezes a pessoa come uma carne branca, como o frango por

exemplo, mas come em grande quantidade, o que pode
aumentar a sensação de azia,
queimação”, finaliza.
Depois de resolvido, o paciente deve ainda ir ao dentista para também verificar
sua saúde bucal. Assim, ele
poderá cuidar de quaisquer
prejuízos causados pelo refluxo e ter o atendimento voltado às suas necessidades. O
profissional também poderá
dar as recomendações para
que o paciente mude seu estilo
de vida e possa não ter mais
reincidências de refluxo. (Especial para O Hoje)
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tem prejudicar a vida uma da
outra. no meio desse embate,
está Roblou (daniel Rangel), o
neto em comum, que se esforça pra sobreviver no olho
do furacão. direção: miguel
Falabela. elenco:arlete Salles,
Vera holtz, daniel Rangel.
Streaming: Globoplay.

Dezessete
como parte do programa de
reabilitação de um centro de
detenção juvenil, hector (Biel
montoro), de 17 anos, cria um
vínculo inquebrável com um
cão tão tímido e distante quanto ele. Quando o cão de terapia
é adotado de repente e não
volta, hector escapa para procurá-lo. e assim, hector parte
para uma incrível jornada na
companhia de seus familiares
e animais. direção: daniel Sánchez arévalo. elenco: Biel montoro, nacho Sánchez, itsasoarana. Streaming: netflix.
Mulan
em sua essência, a história segue a mesma da animação de
1998: mulan (liu Yifei) é uma
jovem corajosa, que decide assumir o lugar de seu pai debilitado numa guerra, para salvar
a china de um grupo de invasores. alguns detalhes se transformam nessa versão, como
os inimigos guerreiros Rouran,
que buscam vingança contra
o imperador (Jet li), e são auxiliados por uma misteriosa
bruxa, Xianniang (Gong li). mulan causou polêmica ao ser diferente da animaçãodesde antes de seu lançamento, mulan
já vinha causando polêmicas.
direção: niki caro. elenco:liu
Yifei, donnieYen, Gong li. Streaming: disney plus.
Por Lugares Incríveis
o enredo de por lugares incríveis acompanha Violet mar-

Filme espanhol 'Dezessete' conta uma história de amizade entre um ser humano e um animal
key (elle Fanning) e theodore
Finch (Justice Smith), que têm
suas vidas transformadas para
sempre quando se conhecem.
Juntos, eles se apoiam para
curar os estigmas emocionais
e físicos que adquiriram no
passado. direção: Brett haley,
elenco: elle Fanning, Justice
Smith, Keegan-michael Key.
Streaming: netflix.

a separação dos habitantes da
cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra
e água. esta revelação ajudará
elsa a compreender a origem
de seus poderes. direção: Jennifer lee, chris Buck. elenco:
Kristen Bell, idinamenzel, Josh
Gad. Streaming: disney plus.

cargo. no entanto, é no meio
dessa disputa que acaba surgindo uma paixão entre os dois
capaz de mudar o rumo de
suas vidas.direção: max mallmann, adriana lunardi. elenco:
cauã Reymond, maria casadevall, mariana Ximenes.Streaming: Globoplay.

sÉRIEs

Frozen2
na trama de Frozen2, de volta
à infância de elsa e anna, as
duas irmãs descobrem uma
história do pai, quando ainda
era príncipe de arendelle. ele
conta às meninas a história de
uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado

Ilha de Ferro
dante (cauã Reymond) é o
coordenador de produção da
plt-137, uma plataforma petrolífera recordista de acidentes.
ele sonha em se tornar gerente
do local, mas fica revoltado
quando percebe que precisa
competir com a recém-chegada
Júlia (maria casadevall) pelo

Eu, A Vó e a Boi
Vizinhas, avós e inimigas. turandot (arlete Salles) e Yolanda
(Vera holtz), a Boi como foi apelidada pela primeira moram na
mesma rua há muitos anos e,
desde sempre, declararam uma
guerra entre si. ninguém sabe
quando tudo começou, mas,
agora que as duas são viúvas e
aposentadas, o que não falta é
tempo livre para que elas ten-

13 Reasons why
Uma caixa de sapatos é enviada
para clay (dylan minnette) por
hannah (Katherine langford),
sua amiga e paixão platônica
secreta de escola. o jovem se
surpreende ao ver o remetente,
pois hannah acabara de se suicidar. dentro da caixa, há várias
fitas cassete, onde a jovem lista
os 13 motivos que a levaram a
interromper sua vida - além de
instruções para elas serem passadas entre os demais envolvidos. direção: Brian Yorkey.
elenco: dylan minnette, Grace
Saif, christian navarro. Streaming: netflix.
Desejo Sombrio
em desejo Sombrio, alma (maite perroni) é professora de direito e também é casada com
leonardo (Jorge poza), um juiz
que esconde muitas verdades.
ambos são pais de Zoe (Regina
pavón). toda a vida monótina
do casal muda quando, em
um fatídico fim de semana,
alma fica fora de casa e essa
saída a leva a questionar o
que é real em suas relações.direção: leticia lopez-margalli.
elenco: maite perroni, alejandro Speitzer, Jorge poza. Streaming: netflix.
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Negócios
Clientes estão
mudando do
apartamento
compacto para
casas em
condomínios com
piscina e área verde

Tendência é busca por
residências com mais espaço
Desde o início da
pandemia da Covid19, serviços de aluguéis percebem o
aumento de 100%
na busca por imóveis com quintal
Augusto Sobrinho
Desde março de 2020, a
pandemia do novo coronavírus trouxe novos hábitos para
nosso dia a dia. O isolamento
social, o uso de máscara, a
frequência de limpeza das
mãos e as compras online foram alguns efeitos imediatos
para prevenir a contaminação
pela Covid-19. Além dessas
mudanças, outros setores também sentiram o impacto do
“novo normal” e se adequaram às novas tendências.
Preocupados com a saúde
e seguindo as recomendações
de entidades médicas internacionais, pessoas de todo o
mundo adotaram o famoso
home office, um modelo virtualizado para trabalhar e se
relacionar. Ficar em casa era
fundamental para evitar a disseminação do novo vírus e os
momentos de lazer e recreação
em locais públicos acabaram
ficando fora de contexto.
neste sentido, a nossa casa
se tornou o ambiente de trabalho, local para lazer e também descanso. O isolamento
social imposto pela pandemia
do novo coronavírus mudou

a concepção que tínhamos dos
lares e resultou em uma exigência de imóveis maiores, de
três ou mais quartos, com quintal ou área de lazer. Isto foi
sentido pelo setor de aluguéis
de casas, que viu a demanda
crescer desde março de 2020.
A gerente comercial, Priscilla Leão, do Desenrola, aplicativo e site que reúne anúncios de aluguéis de casas e
apartamentos, afirma que antes da pandemia as pessoas
buscavam imóveis mais compactos. Entretanto, desde o
ano passado esta tendência

mudou e houve aumento de
100% da procura por casa
com quintal e, em 2021, tem
até fila de espera.
“Hoje, essa tendência mudou, pois depois da pandemia
as pessoas estão ficando mais
em casa com o home office.
Por isso, a procura por casas
aumentou ainda mais devido
à busca por imóveis com
quintais e que tenham espaço.
Casas em condomínios tem
uma procura grande, pois tem
a segurança igual ao de um
apartamento, porém com
mais espaço”, afirmou.

O lazer se tornou fundamental para escolha entre
apartamento e casa. Opções
com quintal, piscina e áreas
verdes estão no favoritismo
de quem busca comprar ou
alugar um imóvel. A Rose
Piaget, que em maio de 2020
se mudou de um apartamento no Parque Flamboyant
para o loteamento de casas,
em Goiânia, contou sobre a
experiência da família com
essa mudança.
“Estávamos sufocados com
a pandemia, não podíamos
usar as áreas de lazer nem
fazer muito barulho em casa,
pois os vizinhos se incomodavam e reclamavam. tenho
uma filha de 8 anos cheia de
energia e isso incomodava
muito os vizinhos. Procuramos uma casa para termos
liberdade já que no apartamento não podíamos fazer
nada além de assistir televisão”, disse ao jornal O Hoje.
Crianças e pets podem ser
um dos motivos que influenciaram essa tendência. Mas,
de acordo com Priscilla, pessoas solteiras também migraram do apê para uma casa.
“Então, é por conta da necessidade de trabalhar mais em
casa e ficar mais nela que os
clientes estão precisando de
mais espaço para ter uma comodidade maior”, destacou a
gerente do Deserola.

Fila de espera

Até setembro de 2020, casas se encontravam disponíveis para locação por um período de 200 dias, porém em
março de 2021 a realidade é
diferente. Priscilla reforça
que, atualmente, Assim que
um imóvel deste perfil é disponibilizado ao mercado
para locação, ele é locado no
prazo de uma semana, período entre a visitação e o
envio de documentos.
“Como a oferta não é grande, logo o cliente opta por
residências avulsas em bairros com fácil acesso. Como o
deslocamento é fácil em Goiânia se comparado a outras
capitais, a flexibilização dos
bairros fica mais tranquila
e com mais opções. Por isso,
temos fila de espera por moradias no sistema, está bem
disputado”, afirmou.
Com a incerteza que os
brasileiros estão sobre o fim
da pandemia da Covid-19,
essa concorrência se intensifica. Pois, como a cliente do
Desenrola, Rose Piaget, não
há intenção de voltar para o
apartamento. “Esta é uma
tendência que veio para permanecer, pois as empresas
estão aderindo ao modelo
home Office ou híbrido mesmo no pós-pandemia”, concluiu Priscilla. (Especial
para O Hoje)

