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Aparecida de Goiânia completa um século no próximo
ano, mas um assunto antigo ainda causa preocupação
para os gestores da cidade; os vazios urbanos. Segun-

do levantamento da Secretaria de Planejamento de Re-
gulação Urbana de Aparecida, a cidade conta com 82
mil espaços sem nenhum tipo de construção. Cidades 9

Vazio urbano é problema antigo de Aparecida
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Ministério Público do Trabalho (MPT) re-
gistrou 1.1 mil denúncias ligadas ao des-
cumprimento de medidas sanitárias reco-
mendadas para reduzir a disseminação do
novo coronavírus. Entre as denúncias estão
impedimento de isolamento em casos de sus-

peita da infecção além da obrigação de ir ao
trabalho mesmo com os testes positivos
para a doença.  São 60 denúncias a cada 30
dias desde início da pandemia. Segundo o
procurador-chefe do MPT, Tiago Ranieri, as
empresas do Estado, funcionários e agentes

de fiscalização tiveram que se adaptar dian-
te da nova realidade. No primeiro semestre
do último ano, explica ele, diversos traba-
lhadores fizeram denúncias para atestar se
as empresas estavam realmente cumprin-
do as orientações do decreto. Cidades 10

Pellozo é alvo de
novas denúncias
em Canedo
Quebra de decoro e falta de
prestação de informações são
acolhidas pela Câmara Munici-
pal de Senador Canedo e amea-
ça mandato do prefeito de pri-
meiro mandato. Política 5

Empresas denunciadas por
descumprirem normas sanitárias

Wesley Costa
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Xadrez: Vilmar Rocha atua

como bombeiro para salvar

o TCM. Política 2

Jurídica: Crimes praticados

por meio eletrônico terão pe-

nas mais graves. Economia 4

Esplanada: Pedido de investiga-

ção pode levar a tirar a legenda

da disputa de 2022. Política 6

Rubro-negro conta com gols de Zé Ro-
berto e Arnaldo para vencer o Liber-
tad-PAR na Sul-Americana. Esportes 8

Goiânia prepara
para reestruturar
malha viária
Com as alterações que serão rea-
lizadas pela Prefeitura de Goiâ-
nia, a Rua 86 terá sentido único
saindo do Cepal do Setor Sul
para a Praça do Cruzeiro, en-
quanto que na Rua 88 os veícu-
los apenas poderão seguir no
sentido Marginal Botafogo e Es-
tádio Serra Dourada. Política 6

Atlético-GO assume
liderança do grupo

Superavit comercial 
cai 17% em Goiás
Puxadas pelo avanço dos embarques do com-
plexo soja , carne bovina congelada, ouro e açú-
car, as exportações goianas cresceram nos
quatro primeiros meses do ano. Economia 4

Caiadistas monitoram
política no Entorno
Movimento de outras siglas em busca de es-
paço no Entorno de Brasília é acompanhado
pela base de Ronaldo Caiado (DEM) que dis-
puta alguns nomes da região.  Política 2

Dez municípios vacinaram
pessoas com comorbidade
Balanço da Secretaria de Estado da Saúde aponta que
10 municípios goianos iniciaram a vacinação no gru-
po de pessoas com comorbidade. É necessário lau-
do médico para ser vacinado. Cidades 11

Divulgação/Conmebol



Samuel Straioto

o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) avan-
çou na Reforma Administrativa promovida desde o dia 16
de março, a partir da saída de Andrey Azeredo do cargo
de secretário de Governo.  No Diário oficial do Município
desta quinta-feira (6), houve a confirmação de valfran de
Sousa na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
habitação (Seplanh) e de Júnior Café na presidência do ins-
tituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de
Goiânia (iMAS).

valfran é ligado ao Patriota, partido do presidente da
Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo. A con-
firmação de valfran de Sousa no cargo esfria insatisfação,
principalmente após articulação do Paço para inviabilizar
a antecipação da reeleição da Mesa Diretora da Casa. Já Jú-
nior Café é presidente do Diretório Metropolitano do Par-
tido da Mulher Brasileira (PMB). A legenda tem duas ca-
deiras na Câmara de Goiânia.

“É uma construção que vem ao longo do tempo. Já ha-
via uma articulação ainda na época do prefeito Maguito
e o prefeito Rogério acabou fazendo. Num primeiro mo-
mento não fomos contemplados e com a reforma ele nos
chamou para ocupar a função”, disse Júnior Café. Não pas-
saram por mudanças: Saúde, Desenvolvimento humano
e Social, Agetul, Procon Municipal, Secretaria de Políticas
para Mulheres, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de
Esportes, GoiâniaPrev e Agência de Regulação (presidên-
cia por mandato). (Especial para O Hoje)

Indicação na Seplanh foi feita pelo Patriotas, sigla de Policarpo
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Rogério Cruz
avança em
reforma
administrativa

Samuel Straioto

Lideranças Caiadistas têm
monitorado as conversações
do prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
(MDB), com agentes políticos
da região do Entorno do Dis-
trito federal. Partidos da base
do governo têm procurado
agir para neutralizar articu-
lações de membros da oposi-
ção. o Entorno é um dos
maiores colégios eleitorais e
é alvo de atuação de diferen-
tes forças políticas. Menda-
nha conversou, por exemplo,
com o governador do Distrito
federal, ibaneis Rocha, tam-
bém do MDB.

o Entorno do Distrito fe-
deral tem sido observado por
emedebistas que tentam re-
cuperar espaço perdido nos
governos do PSDB. Por falar
nos tucanos, também há mo-
vimentações de tentar re-
construir imagem na região.
A avaliação de membros do
partido é que há um desgas-
te menor no Entorno do que
em outras localidades do es-
tado, por uma maior ligação
dos moradores com Brasília e
menor com Goiânia. Já a base
governista também tem atua-
do no Entorno, no sentido de

ampliar alianças e pavimen-
tar caminho sólido para Caia-
do buscar a reeleição no ano
que vem.

Caiadistas têm observado
movimentos políticos de Gus-
tavo Mendanha fora dos limi-
tes da Região Metropolitana
de Goiânia. Mendanha ao lado
do presidente estadual do
MDB, Daniel vilela são no-
mes que o partido pode apre-
sentar para a disputa eleitoral
do ano que vem. Nesta sema-
na, o prefeito de Aparecida de
Goiânia esteve com o gover-
nador do Df, ibaneis Rocha,
que já protagonizou algumas
discórdias com Ronaldo Caia-
do. Agentes políticos ligados
ao governo goiano avaliam
com cautela os movimentos
de Mendanha, pela possibili-
dade de atração do MDB para
o grupo Caiadista.

vale lembrar que na última
semana, o prefeito Gustavo
Mendanha esteve em Brasília
na tentativa de buscar mais
recursos para Aparecida e
aproveitou a agenda para fa-
zer política. Na ocasião, Gus-
tavo dormiu em Luziânia e se
reuniu à noite com o deputa-
do federal Célio Silveira
(PSDB), que cogita ir para o
MDB ou para o DEM, com o

prefeito de valparaíso, Pábio
Mossoró (MDB), e com o pre-
sidente do MDB de Anápolis,
Márcio Corrêa, terceiro colo-
cado nas eleições 2020, com
votação expressiva. Nos bas-
tidores a informação era de
que a conversa foi totalmente
focada nas eleições de 2022.

Após o encontro, Caiadistas
sondaram o prefeito Pábio
Mossoró. Ele havia aberto diá-
logo para possível filiação do
DEM, mas as articulações es-
friaram para evitar desgas-

tes com emedebistas. A re-
portagem conversou com li-
deranças políticas da região
que preferiram publicamente
não se manifestar neste mo-
mento. A intenção é de aguar-
dar um pouco mais as movi-
mentações políticas e tentar
atrair insatisfeitos de algu-
mas legendas.

os partidos aliados ao go-
verno tentam ampliar as bases
de apoio, mas sem investir
com força em prefeitos e ve-
readores filiados ao MDB, pelo

menos neste momento. o De-
mocratas deu um salto no nú-
mero de prefeituras em Goiás,
saindo de dez prefeitos em
2016, para 62 em 2020. Agora,
pouco mais de cinco meses
após o pleito, o partido já soma
76 gestores municipais espa-
lhados no estado. outras le-
gendas também têm procura-
do aumentar a capilaridade,
no sentido de fortalecer pro-
jetos para vagas na Câmara fe-
deral e até mesmo no Senado.
(Especial para O Hoje)

O Entorno é um dos maiores colégios eleitorais do estado e é alvo de diversas forças políticas

Prefeito de Aparecida de Goiânia
tem conversado com lideranças do
DF e Entorno

Vilmar Rocha atua como
bombeiro para salvar o TCM 

o ex-deputado vilmar Rocha, presidente do
diretório estadual do PSD, vilmar Rocha, vi-
sitou ontem o presidente do Tribunal de Con-
tas dos Municípios (TCM), Joaquim de Castro,
para hipotecar apoio à campanha dos conse-
lheiros contra a extinção do órgão. A Propos-
ta de Emenda à Constituição, de autoria do de-
putado henrique Arantes (MDB), que tramita
na Assembleia Legislativa, já entrou na fase de
apresentação de emendas, contadas dez ses-
sões ordinárias. Durante o
encontro, vilmar Rocha
lembrou que Castro foi
deputado estadual pelo
PSD antes de ser indi-
cado ao TCM.
“foi um diá-
logo produ-
tivo sobre a
atual realida-
de administra-
tiva e financeira dos
municípios goianos”,
pontuou Rocha. 

Contra o tempo 
Desde que henrique Arantes anunciou que

apresentaria proposta de extinção do TCM, no
início de abril, conselheiros vêm acionando
prefeitos que defendem o órgão, já que os de-
putados resistem em voltar atrás. 

De olho
Preocupados com mudanças no novo Códi-

go de Processo Penal, que podem amordaçar o
Ministério Público, procuradores de Justiça,
entre eles o ex-procurador-geral Benedito Tor-
res, se reuniram virtualmente com o deputado
federal João Campos (Republicanos), relator
da matéria. Apresentaram alterações.

Fora de ordem 
Já está na Câmara de Goiânia relatório das emen-

das impositivas apresentadas por vereadores ao or-
çamento deste ano, com anexo de proposta com im-
peditivos técnicos de inviável execução. 

Bater do martelo 
Em alteração de decreto assinado pelo go-

vernador Ronaldo Caiado, quanto ao proce-
dimento para alienação de imóveis do Esta-
do, fica definido que, liquidado o sinal, o ar-
rematante poderá quitar o restante do valor
de arrematação à vista ou em até 60 meses. 

Proteção  
virou lei a instituição do Protocolo Sinal

vermelho, de combate e prevenção à vio-
lência doméstica e familiar, e também a
Campanha Estadual de Divulgação do Pro-
tocolo Sinal vermelho. 

Hora da xepa 
Para evitar o jeitinho brasileiro na fila

da xepa de doses da vacina contra a Covid-
19, o vereador Marlon Teixeira (Cidadania)
pediu à prefeitura de Goiânia regulamen-
te, em caráter de urgência, a chamada
‘Xepa da vacina’, que são sobras de doses
dos imunizantes. 

Tá avisado 
Deputado que pegar projeto para relatar

e colocar na gaveta será tomando de volta,
como alertou o presidente da CCJ da Assem-
bleia Legislativa, humberto Aidar (MDB). 

Ação civil 
o prefeito de Petrolina de Goiás, Tia-

go Contador (PSL), vai ter que se apres-
sar em repassar ao Ministério Público da-
dos sobre gastos com contratações ou
aquisições na pandemia. 

2 Por decreto, o Executivo definiu ações
e responsabilidades de controle e preven-
ção de focos do Aedes aegypti no âmbito
da administração estadual. 
2 Uma obra parada da fundação Nacio-
nal de Saúde, em São Luiz de Montes Belos,
foi tema de audiência pública da Comissão
Externa sobre obras inacabadas da Câ-
mara federal. o prefeito da cidade, Major
Eldecirio, participou da sabatina. 

CURTAS
t
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Xadrez

Caiadistas monitoram ações de
Mendanha no Entorno do DF
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Até que ponto o ser
humano é realmente livre?

Reinaldo Domingos

o Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central promoveu na última quarta-feira
(05) outro aumento da taxa Selic, ou seja, a taxa
básica de juros do país, elando o valor em 0,75
ponto, para 3,50% ao ano, conforme esperado pelo
mercado financeiro. Mas, qual o impacto a vida
dos brasileiros?

os reflexos dessa mudança são em todo o mer-
cado, no entanto, no dia a dia da população con-
sumidora é onde os impactos negativos são mais
observados e sentidos, principalmente para aque-
les que estão endividados - 66,6% da população,
de acordo com a Pesquisa de Endividamento e
inadimplência do Consumidor, divulgada em
abril pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo.

isso acontece porque, quando a taxa Selic au-
menta, os outros juros também aumentam, fa-
zendo com que as dívidas a serem contraídas fi-
quem maiores e podendo impactar também nas
dívidas já existentes. Assim, imaginem os juros de
cheque especial ou de cartão de crédito, por exem-
plo, que já são exorbitantes? Esses devem au-
mentar ainda mais.

ou seja, um reflexo deverá ser o aumento dos
juros de crédito da população, como empréstimos
e financiamentos, complicando e limitando a ca-
pacidade de consumo. A orientação nessa hora é
analisar bem as contas e começar a trabalhar para
uma maior estabilidade financeira, não compli-
cando a vida financeira.

E esse processo passa por uma mudança de

comportamento em relação ao uso e à adminis-
tração do dinheiro, o que implicará no fim da era
do consumo exacerbado e impulsivo. o mo-
mento é de muita cautela e precaução, pois a saú-
de financeira e a realização dos sonhos das fa-
mílias dependerão dessa conscientização. É pre-
ciso reestruturar o orçamento financeiro e as-
sumir o controle da situação, antes que se torne
insustentável.

Aos que não estão endividados e, melhor ain-
da, possuem o costume de poupar para realizar
seus objetivos de vida, a alta da Selic é uma boa
notícia, principalmente para as aplicações de ren-
da fixa em que o rendimento é atrelado a essa
taxa, como os CDBs pós-fixados, os fundos Di, as
Letras financeiras do Tesouro (LfT) e títulos ne-
gociados via Tesouro Direto.

o que não significa que, quem tem um dinheiro
em mãos para investir, deve colocar integralmente
nessas modalidades, até porque, a aplicação deve
ser escolhida de acordo com o prazo do que você
quer realizar com
esse dinheiro: curto
(até um ano), médio
(de um a dez anos) e
longo prazo (acima
de dez anos). Em uma
primeira análise,
posso afirmar que,
para investimentos
de curto prazo, é bas-
tante interessante co-
locar o seu dinheiro
nestas opções.

Guilherme Marconi Germer

A liberdade da vontade, de Schopenhauer,
foi escrito em 1839 para um concurso de filo-
sofia do qual Schopenhauer saiu vencedor. Ele
inaugura o período tardio da produção desse
autor, que também lhe abriu as portas para seu
atrasado reconhecimento público. Trata-se de
uma obra inserida no campo da ética, que “a
ninguém pode ser alheio ou indiferente”, pois
seu objeto somos nós mesmos. outra boa razão
para lê-lo é a de que ele parte do “comum a to-
dos”, isto é, não se baseia em pressupostos fi-
losóficos, pois o concurso exigia uma redação au-
tossuficiente. Assim, temos ao nosso alcance
uma excelente porta de entrada à filosofia des-
se autor tão importante.

Se engana quem acredita que o livro só pode
ser desfrutado por especialistas. Afinal, seu eixo
gravitacional – a saber, a necessidade do agir hu-
mano a partir de causas suficientes – também foi
tematizado até mesmo por clássicos do cinema e
da cultura pop: o que torna De volta para o futu-
ro, o homem do futuro e Durante a tormenta fil-
mes inteligentes, para se ater a poucos exemplos?
Entre outras coisas, seu conteúdo filosófico, que
eles diluem em outros ingredientes. Quando o
cientista “Brown”, do filme de Spielberg, proíbe
Marty de sair de casa ou fazer qualquer coisa após
descobrir que ele veio do futuro, demonstra ter
uma sabedoria epistemológica interessante, e
com uma boa sintonia com Schopenhauer: qual-
quer modificação no passado provocaria um
novo percurso no “space-time continuum” (cadeia
espaço-temporal) – o que, na melhor das hipóte-
ses, produziria outro futuro, no qual Marty talvez
nem existisse. Porém, “Doc” pressentia que algo
muito pior poderia acontecer, com o que mostrava
também estar respaldado pela filosofia.

Em o homem do futuro, o físico “João” também
se dá conta de que sua máquina do tempo é, an-
tes, uma “máquina do fim dos tempos”. Seus di-
versos retornos ao passado (que renderam a ines-
quecível cena de três versões suas brigando entre
si) criaram um “paradoxo quântico”, que só po-
deria ser removido com a aceitação de todos de que
“não se muda o que já foi (...) o que é a realidade?
Uma trama formada por espaço e tempo” – com
essa citação de Einstein o filme inicia, a qual tam-
bém poderia ser de Schopenhauer. E no seu fim,
ele nos faz pensar: e se alguém retirado do meio
dessa trama tentasse reescrever o seu início, de
onde ele tiraria elementos para tanto – de qual his-
tória e caráter – se justamente o que o constituía
até então lhe foi subtraído?

Durante a tormenta também é um filme mui-
to diferenciado em termos de conteúdo filosófi-
co. Porém, todos eles devem pedir licença poética
à filosofia para encenarem um contrassenso fa-

tal: por menor que seja a interferência do pre-
sente no passado, ela é impensável, pois como po-
deria ocorrer se a resolução do passado é, jus-
tamente, uma condição prévia de toda ação do
presente? Se presente e passado dependerem, re-
ciprocamente, da resolução um do outro para agi-
rem, nenhum dos dois sairão do lugar, pois lhes
faltará uma causa suficiente para tanto. fantasias
à parte, a impossibilidade de se mudar o passa-
do parece ser a lição filosófica sussurrada pelos
três filmes. E quanto ao presente e o futuro, es-
tarão mais “abertos” do que o passado, pensan-
do objetivamente?

A liberdade da vontade também se dirige a
essa questão. A realidade, para Schopenhauer, é
uma cadeia de fenômenos conectados pela lei de
causalidade, e dispostos nas formas a priori do
tempo e espaço. Para que um fenômeno ocorra,
são necessárias uma causa e uma causalidade. A
primeira consiste em uma configuração da ma-
téria no espaço e tempo, e a segunda, em uma for-
ça natural e invisível que empresta à causa seu
poder transformador. Nessa base Schopenhauer
responde à questão concursal de se somos ou não
livres em sentido radical. Apenas para instigar à
leitura dessa obra-prima, citemos seu seguinte
experimento: você segura algumas varetas co-
loridas sobre a mesa, pensa que “elas podem cair
para qualquer direção” e as solta. o que signi-
fica o “pode” dessa frase? Pelas leis da física e
a disposição das varetas, a posição final das mes-
mas está completamente determinada! o “pode”
significa apenas que não somos capazes de
prever o resultado final.

E com o agir humano, ocorre algo distinto? Só
porque vemos nossas transformações “de dentro”
e não “de fora”, e as provocamos a partir de uma
causalidade mais complexa (nossa vontade), que
também é influenciável pelo abstrato e o distan-
te, isso quer dizer que não há regularidade, cará-
ter próprio e necessidade na produção de nossos
efeitos a partir de causas suficientes? fantasia à
parte, seria realmente possível que o mesmo ho-
mem, dotado da mesma vontade (seu caráter), e
numa mesma situação, agisse ora de uma manei-
ra, ora de outra? Essa é a interrogação principal
que Schopenhauer
busca responder nes-
se livro, e cuja respos-
ta antecipa elementos
decisivos dos antído-
tos propostos por
Nietzsche contra a
“maior e mais sinistra
doença” da humani-
dade, e por freud con-
tra o “problema mais
importante da evolu-
ção cultural”: a culpa.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Guilherme Marconi Ger-
mer é doutor em Filoso-
fia  e pós-doutorando em
Filosofia 

Reinaldo Domingos é PhD
em Educação Financeira e
está à frente do canal Di-
nheiro à Vista

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a

quantidade de mulheres mortas simplesmente
por serem mulheres e me policiado para con-
ter meus sentimentos machistas em relação a
minha esposa. Não quero virar estatística. Es-
sas mortes completamente evitáveis se tornam
uma lição para mim, que é a de que minha
mulher não é minha propriedade. ficaria
muito triste se nos separássemos, mas matá-
la por não querer que ninguém mais a tenha,
seria um absurdo. Uma pena que esses as-
sassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar 
Goianira

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar me-
lhor para que haja maior crescimento? Para os
especialistas, não há dúvida de que a educação
é primordial. Mas, diante das iniquidades so-
cioeconômicas, cabe ao poder público fazer com
que as duas políticas caminhem juntas. Educar
para crescer e promover desenvolvimento sem
discriminações, estabelecendo uma simbiose
perfeita entre economia e educação. A pande-
mia do novo coronavírus realçou os traços
das desigualdades do país. A discrepância é tan-
gível no ambiente escolar, e mais profunda no
quesito raça/cor. o racismo estrutural, a dis-
criminação por classe social e o baixo investi-
mento nas escolas e na formação de professo-
res somam para o aprofundamento das dispa-
ridades. Mudar esse cenário é desafio que se im-
põe aos governantes para que o Brasil supere
as mazelas socioeconômicas.

Carlos Brandão
Ipameri

{
A pandemia também
trouxe coisas muito
elementares, como
cuidar da saúde.
Aprendemos a usar
máscara, né? Então, não
faz sentido não aprender
a usar o cinto de
segurança, o capacete, a
viseira fechada, o
comportamento
respeitoso aos mais
frágeis. Infelizmente não
existe vacina para o
trânsito. A vacina é a
conscientização

Horácio Mello afirma que a pandemia
não trouxe grande redução nos aci-
dentes de trânsito e até mesmo pouco
impacto na circulação de veículos. 

Alta Selic: qual o 
impacto para a população?
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@jornalohoje
“a maioria dessas mães adolescentes nem
trabalham. ao nao ser que essas mães com-
provem no ato da matricula que trabalha”,
comentou o internauta sobre a priorização
de mães adolescentes em vagas em escolas

Ze Natal Eh Jessica

@ohoje
“essa imagem demorou para aparecer”, co-
mentou o internauta sobre a foto que mos-
tra o trabalho de um agente funerário
trajando roupas especiais para entrerrar ví-
timas da covid-19 em Goiás. 

Karlos Souza

@jornalohoje
Teich diz que deixou governo por "não
ter autonomia" e por divergência sobre
cloroquina.
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Puxadas pelo avanço dos embarques do
complexo soja (grão, farelo e óleo), carne
bovina congelada, ouro e açúcar, as ex-
portações realizadas a partir de Goiás cres-
ceram fortemente nos quatro primeiros
meses do ano, revertendo a tendência es-
boçada nos dois primeiros meses de 2021,
causada pelo atraso na colheita da soja. Esse
incremento, no entanto, não foi suficiente
para fazer frente ao salto experimentado
pelas importações, explicado pela escalada
nas compras de energia importada da Ar-
gentina e do Uruguai. o resultado foi uma
retração de 17,11% no superávit comercial
(exportações menos importações), que bai-
xou de US$ 1,274 bilhão no acumulado en-
tre janeiro e abril do ano passado para US$
1,056 bilhão neste ano.

As compras de energia importada, se-
gundo dados do antigo Ministério da indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços, saíram de
US$ 3,282 milhões, inicialmente fornecida
apenas pelo Uruguai, para US$ 507,754 mi-
lhões (ou seja, 15.371% a mais), dos quais US$
466,156 milhões foram gastos para importar
o insumo gerado pela Argentina. Essa ope-
ração fez com que a energia argentina res-
pondesse por 74,68% do aumento registrado
pelo total das importações goianas no pe-
ríodo. No quadrimestre analisado, Goiás im-
portou US$ 1,691 bilhão, o que representou
alta de 58,51% frente ao valor importado nos

quatro meses iniciais do ano passado, em tor-
no de US$ 1,067 bilhão (numa variação ab-
soluta de US$ 624,193 milhões).

As exportações avançaram 17,35% na
mesma comparação, passando de US$ 2,341
bilhões para pouco mais de US$ 2,747 bi-
lhões (num acréscimo de US$ 406,134 mi-
lhões, inferior ao valor acrescentado neste
ano às compras externas, como se viu). As
importações de energia explicam ainda o
fato de o Estado ter registrado déficit nas
suas relações comerciais com o restante do
mundo, excluída a China.

Déficit sem os chineses
Sem o mercado chinês, as exportações

registraram desempenho ainda mais fa-
vorável, crescendo 26,3% no acumulado
dos primeiros quatro meses deste ano,
frente a idêntico período de 2020, de US$
1,158 bilhão para US$ 1,463 bilhão, em
grandes números. Mas as importações su-
biram quase 60,0%, escalando para US$
1,494 bilhão diante de US$ 934,133 milhões
em 2020. o saldo comercial, que havia sido
positivo em US$ 223,980 milhões no ano
passado, ficou negativo em US$ 31,323
milhões neste ano. Se descontadas as im-
portações de energia elétrica, o superávit
do Estado (ainda sem a China) mais do que
dobraria, saindo de US$ 227,262 milhões
para US$ 476,431 milhões.

2 Embora o mercado chi-
nês tenha perdido partici-
pação relativa no total das
exportações goianas neste
começo de ano, a depen-
dência da balança comercial
do Estado em relação à Chi-
na continua predominante.
As vendas externas de Goiás
para aquele mercado cres-
ceram 8,59% em relação ao
primeiro quadrimestre do
ano passado, subindo de
US$ 1,183 bilhão para US$
1,285 bilhão. Como se per-
cebe, a variação foi quase a
metade daquela acumula-
da até abril pelo total das ex-
portações, o que reduziu a
fatia destinada ao mercado
chinês de 50,53% em 2020
para 46,76% neste ano.
2 As importações de pro-
dutos chineses registraram
variação de 48,52% entre
os dois períodos analisados,
subindo de US$ 132,758 mi-
lhões pra US$ 197,185 mi-
lhões. Como o valor absolu-
to é reduzido, representan-
do 11,66% de tudo o que
Goiás importou neste ano,
até abril, o incremento ace-
lerado das importações chi-
nesas não impediu um li-
geiro aumento de 3,55% no
saldo comercial do Estado

em sua relação comercial
com o país asiático. No ano
passado, entre janeiro e
abril, o superávit com os
chineses havia sido de US$
1,050 bilhão (82,42% do sal-
do total) e superou leve-
mente a marca de US$ 1,087
bilhão neste ano.
2 Soja em grão e carne
bovina congelada respon-
deram por praticamente
89,8% de tudo o que o Esta-
do vendeu para os chineses
até abril deste ano. As ex-
portações do grão somaram
US$ 939,240 milhões, saindo
de US$ 850,330 milhões no
mesmo intervalo do ano pas-
sado, num incremento de
10,46%. o mercado chinês
respondeu por 83,3% do to-
tal das exportações goianas
de soja e por 70,5% das ven-
das de carne bovina conge-
lada, o que correspondeu a
US$ 214,149 milhões entre
janeiro e abril deste ano.
houve um salto de 35,5%
frente aos US$ 158,010 mi-
lhões registrados no qua-
drimestre inicial de 2020.
2 Sozinha, a soja em grão
passou a responder por
41,06% do total das expor-
tações goianas, com as ven-
das atingindo US$ 1,128 bi-

lhão entre janeiro e abril
deste ano, o que se compa-
ra com US$ 952,828 milhões
no mesmo período de 2020,
em ata de 18,38%. A con-
tribuição para o cresci-
mento das vendas externas
totais foi mais do que pro-
porcional, atingindo 43,1%.
2 A segunda maior con-
tribuição para a alta das
exportações (na faixa de
12,8%) veio dos embarques
de carne bovina congelada,
que subiram 20,63%, saindo
de US$ 251,702 milhões
para US$ 303,630 milhões.
Em terceiro, considerando
ainda a importância relati-
va para o aumento geral
das vendas externas, as ex-
portações de ouro subiram
56,17%, passando de US$
77,161 milhões para US$
120,503 milhões.
2 Entre outros destaques,
as exportações goianas de
óleo de soja, lideradas pela
China, mais do que dobra-
ram, saltando de US$ 29,408
milhões para US$ 61,933
milhões (mais 110,6%), com
alta ainda de 77,7% para as
vendas de pulverizadores e
extintores (de US$ 17,613
milhões para US$ 31,291
milhões).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Saldo comercial cai 17% em Goiás
com salto na importação de energia

o aumento de 0,75 ponto percentual da taxa Selic (ju-
ros básicos da economia), para 3,5%, ao ano recebeu crí-
ticas de entidades do setor produtivo. Segundo elas, a alta
da inflação é temporária, e o governo deveria estar es-
timulando o crédito, principalmente num momento de
agravamento da pandemia de covid-19.

Em nota, a Confederação Nacional da indústria (CNi)
classificou de “equivocada” a decisão do Comitê de Po-
lítica Monetária do Banco Central (Copom) de reajustar
a Selic. Na avaliação da entidade, a atividade econômi-
ca, que vinha se recuperando no início do ano, voltou a
desacelerar por causa da segunda onda de casos de co-
vid-19, com a atividade industrial caindo 3,4% em mar-
ço na comparação com fevereiro.

“o setor produtivo ainda sofre com os efeitos nega-
tivos ocasionados pela pandemia. Nesse momento, as me-
didas deveriam ser para estimular o crédito para con-
sumidores e para empresas, no entanto, esse segundo au-
mento da Selic, de forma bastante expressiva, aumen-
ta o custo do financiamento e não contribui para a re-
tomada da economia”, destacou, em nota, o presidente
da CNi, Robson Braga de Andrade.

A federação das indústrias do Estado de São Paulo
(fiesp) também criticou o novo aumento de juros. A en-
tidade ressaltou que existem setores como os serviços
que continuam vulneráveis por causa das recentes me-
didas restritivas tomadas por vários estados e que pre-
cisariam de juros mais baixos neste momento.

“Neste cenário, a su-
bida de juros promovi-
da pelo Banco Central
eleva a incerteza e pode
intensificar os impac-
tos negativos do fecha-
mento de atividades
econômicas, além de
prejudicar a retomada
do emprego verificada
nos últimos meses”, in-
formou a fiesp.

A federação das in-
dústrias do Estado do
Rio de Janeiro (firjan)
considerou o aumento
em 0,75 ponto percen-
tual da taxa básica de
juros Selic como com-
patível com o cenário
econômico atual. o au-
mento não surpreen-
deu, diz nota à impren-
sa da instituição.

“A despeito dos si-
nais de uma recuperação da atividade mais lenta, dian-
te da situação da pandemia e do lento processo de imu-
nização, o cenário fiscal e a escassez de insumos têm
contribuído para o aumento das expectativas de in-
flação”, analisou a firjan.

A entidade esclarece que no contexto de incerteza,
devem ser prioridades medidas estruturais que reto-
mem a confiança do empresário e alavanquem a eco-
nomia. “É preciso avançar com urgência na discussão
sobre reformas que levem a um cenário fiscal menos
nebuloso, mitigando a desconfiança do investidor e con-
tribuindo para que o país supere a crise gerada pela co-
vid-19”, sinalizou a firjan.

Indicador
o indicador Antecedente de Emprego (iaemp), cal-

culado pela fundação Getulio vargas (fGv), cresceu 1,6
ponto de março para abril deste ano. Com isso, o indi-
cador chegou a 78,7 pontos, recuperando 18% da que-
da acumulada nos três meses anteriores.

o indicador encontra-se abaixo do patamar de feve-
reiro de 2020, período pré-pandemia de covid-19, que es-
tava em 92 pontos. o iaemp busca antecipar tendências
do mercado de trabalho brasileiro para os próximos me-
ses, com base em entrevistas com consumidores e em-
presários da indústria e dos serviços. (ABr)

Para CNI e Fiesp, alta da Selic atrasa recuperação

Bolsonaro veta projeto que
adiava prazo de entrega do IR

BALANÇO

Econômica
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Vendas
Diretas é
alternativa ao
desemprego
em Goiás

O aumento de
0,75 ponto
percentual da
taxa Selic, para
3,5%, ao ano
recebeu
críticas de
entidades do
setor produtivo

o presidente Jair Bolsonaro
vetou integralmente o projeto
de lei 639/2021, aprovado pela
Câmara dos Deputados no úl-
timo dia 13 de abril, que es-
tendia o prazo para entrega da
declaração do imposto de Ren-
da Pessoa física (iRPf) de 2021
de 31 de maio para 31 de julho.
o veto será publicado na edi-
ção desta quinta-feira (6) do
Diário oficial da União, mas
poderá ser derrubado pelo
Congresso Nacional. o presi-
dente acatou recomendação
da equipe econômica para não
estender o prazo.

Segundo o governo, ape-
sar de "meritória", a prorro-

gação do prazo contrariava o
interesse público porque se-
ria o terceiro adiamento con-
secutivo da entrega da de-
claração este ano. Uma nova
postergação, de acordo com a
equipe econômica, poderia
afetar o fluxo de caixa do
governo, prejudicando a ar-
recadação da União, dos es-
tados e dos municípios, já
que impactaria no repasse
dos recursos destinados ao
fundo de Participação dos
Estados e do Distrito federal
(fPE) e no fundo de Partici-
pação dos Municípios (fPM).

"Desse modo, a proposta
foi objeto de veto por causar

um desequilíbrio do fluxo de
recursos, o que poderia afetar
a possibilidade de manter as
restituições para os contri-
buintes, além de comprometer
a arrecadação dos entes fede-
rativos. Em abril deste ano, a
Receita federal publicou a ins-
trução Normativa RfB nº
2.020/2021 adiando o prazo
de entrega da Declaração de
imposto de Renda do exercício
de 2021, de abril para maio,
como forma de suavizar as
dificuldades impostas pela
pandemia do coronavírus (co-
vid-19)", informou, em nota, a
Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República. (ABr)
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Pedro Jordan

Durante a sessão plenária
desta quinta-feira (06/05), a
Câmara Municipal de Senador
Canedo recebeu e aceitou
duas novas denúncias contra
o prefeito da cidade, fernan-
do Pellozo (PSD). 

A primeira é por uma su-
posta quebra de decoro do
gestor, que durante a entrega
da nova base do Corpo de
Bombeiros na cidade, acusou
um grupo de vereadores de
praticarem “a velha políti-
ca”, que segundo ele, se con-
diz em esquemas de irregu-
laridades; e a segunda é sobre
uma possível infração na
omissão de documentos em
duas pastas após solicitação
pelo parlamentar Leonardo
Assunção (PL).

Na ocasião da primeira ci-
tada, estavam presentes na
cerimônia de entrega do ba-
talhão além do prefeito, o go-
vernador de Goiás Ronaldo
Caiado (DEM), o senador da
república vanderlan Cardo-
so (PSD), o deputado estadual
Júlio Pina (PRTB), dentre ou-
tras autoridades.

Durante o discurso, Pello-
zo comentou o atual momen-
to delicado político em Sena-
dor Canedo, que segundo ele,
parte dos vereadores não que-
rem trabalhar de maneira
nova e continuam a cometer
atos irregulares. “o governa-
dor cita que bandido ou mor-
re ou muda de Goiás, e aqui
em Senador Canedo bandido
vai ter que ir embora tam-
bém, pois cansamos da velha
política”, falou em palanque.

Após isto, de acordo com
os parlamentares, circulou
um vídeo na internet em que
não só a fala do prefeito, mas
também do senador e do go-
vernador contra a corrupção
foi feita, e eles alegam que a
crítica foi direcionada a eles.

fernando chegou a falar que
há um pequeno grupo de ve-
readores que tem atrapalha-
do a gestão da cidade.

Segundo a denúncia, o
prefeito fez quebra de deco-
ro na fala, e terá que escla-
recer a quem ele chamou de
bandidos, citar nomes, além
disso, feriu o artigo número
dois da constituição brasi-
leira, que é a harmonia entre
os poderes. 

A comissão formada para
analisar e julgar esta denúncia
tem como membros os verea-
dores Reinaldo Alves (DEM),
Robson henrique (PRoS) e Wel-
ma Lira (Patriota).

Segunda denúncia 
da sessão

outra problemática na ges-
tão que os vereadores acusam,
é de que não tem havido trans-
parência na passagem de da-
dos ao poder legislativo. De
acordo com a denúncia proto-
colada pelo vereador Leonardo
Assunção (PL), ele pediu docu-
mentos com descrições deta-
lhadas de certos gastos na Se-
cretaria de finanças e na Agên-
cia de Saneamento de Senador
Canedo (SANESC), porém não
obteve êxito.

Ele alega que solicitou
através de ofícios dados sobre
contratos e licitações, mas

que ambas as pastas teriam
omitido as informações.  Nes-
ta denúncia, ele não pode vo-
tar por ser quem a apresen-
tou, e na votação foram 11 vo-
tos a favor e um contra, o ve-
reador Daniel Cardoso (PSC),
que é sobrinho do senador
vanderlan se ausentou da ses-
são, e o presidente Carpegia-
ne Silvestre (DEM) também
não pode votar por conta do
regimento interno.

foi pedido por Assunção
um mandado de segurança
para que possa ter livre aces-
so às informações sobre mo-
vimentação financeira das
pastas da prefeitura, pois se-
gundo ele, a administração
pública não pode ter sigilos
para com os vereadores.

Denuncias Anteriores
o cabo de guerra entre exe-

cutivo e legislativo em Senador
Canedo já teve outras três de-
núncias e um pedido de aber-
tura de CPi contra o prefeito. A
primeira denúncia aceita pela
Câmara contra fernando foi
em relação à contratação de lei-
tos de UTi de um hospital par-
ticular para receber pacientes
com Covid-19. A alegação é de
que o real proprietário está

impedido de fazer acordo de
parceria público-privada.

Já a segunda denúncia re-
cebida foi sobre um reajuste
na folha salarial de servidores
sem passar pelo projeto para
ser aprovado na Câmara. Nes-
ta denúncia que foi protoco-
lada na Câmara pelo presi-
dente do Patriota em Senador
Canedo, Elton Prates, é pedi-
do o afastamento do prefeito
de suas funções.

A terceira denúncia foi so-
bre irregularidades no iamesc,
que é o plano de saúde dos ser-
vidores municipais, a alega-
ção é de que um médico foi
contratado para assumir como
parte do conselho e é proprie-
tário de um hospital conve-
niado, o que não é permitido. 

Por nota, a Prefeitura de
Senador Canedo diz que “con-
tinua trabalhando para aten-
der a todas as demandas da po-
pulação. Mesmo com tantos
problemas herdados, a atual
gestão tem feito muito e os re-
sultados já começam a apare-
cer. A Prefeitura trabalha para
resgatar a dignidade e o orgu-
lho da população canedense. A
cidade segue avançando e não
irá mais retroceder." (Espe-
cial para O Hoje)

Denúncias envolvem a quebra de decoro do prefeito e a falta de transparência em pedidos de informações por vereadores

Prefeito de Senador Canedo Fernando Pellozo (PSD)

Município da re-
gião metropolita-
na de Goiânia
passa por queda
de braço entre
poderes

Câmara de Canedo acata duas
novas denúncias contra Pellozo

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Dayrel Godinho

A Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM) prepara
uma série de intervenções no
trânsito para melhorar o flu-
xo de veículos na região do Se-
tor Sul, em Goiânia. Também
serão realizados investimen-
tos em sinalização priorizan-
do os pedestres e campanhas
de conscientização dos moto-
ristas. As ações fazem parte de
um planejamento estratégico
da Prefeitura de Goiânia vi-
sando aumentar a segurança
e a fluidez do trânsito nos
próximos quatro anos.

As mudanças no trânsito
do setor Sul devem ser im-
plantadas nas próximas sema-
nas e tem como objetivo com-
portar o aumento de veículos
circulando na região nos últi-
mos anos. Com as alterações, a
Rua 86 terá sentido único sain-
do do Cepal do Setor Sul para a
Praça do Cruzeiro, enquanto
que na Rua 88 os veículos ape-
nas poderão seguir no sentido
Marginal Botafogo e Estádio
Serra Dourada.

o secretário municipal de
Mobilidade, horácio Mello, ex-
plica que o processo será o

mesmo que ocorreu com as
Avenidas Tocantins e Araguaia
na região Central. “É como
comparar a Praça Cívica, com
a Tocantins e a Araguaia, com
a Praça do Cruzeiro, com a 88
e a 86. há um tempo elas eram
mão dupla, mas com o cresci-
mento da cidade essas artérias
não comportam mais a mão
dupla”, diz.

As alterações se comple-
tam com a mudança definitiva
do sentido da Rua 115. os veí-
culos só poderão circular no
sentido do Parque Areião para
o Cepal do Setor Sul. Um tre-
cho da rua já assumiu esse
novo desenho desde 2019, com
as obras do viaduto da Rua 90.

o secretário também afir-
ma que o planejamento de
trânsito da capital leva em con-
sideração uma determinação
do prefeito Rogério Cruz que
coloca o pedestre como priori-
dade já a partir da campanha
do Maio Amarelo, que tem
como tema este ano a impor-
tância da faixa de pedestres. As
equipes da prefeitura estão
trabalhando na recuperação
da sinalização. “onde não exis-
te semáforo a preferência é
sempre da vida. Estamos fa-

zendo uma campanha intensi-
va de priorização dos mais frá-
geis e o pedestre é prioridade,
porque ele não tem proteção la-
teral. os atropelamentos são
uma das maiores causas de
acidentes graves e fatais no
trânsito”, explica horácio. 

A tecnologia também é uma
importante ferramenta para
melhorar o trânsito da capital.
A prefeitura investiu em sina-
lização termoplástica, que é
um adesivo colado a 200°c e
que com vida útil de vários
anos e com uma visibilidade
muito maior. Além disso, uma
iluminação especial será im-
plantada em alguns pontos de
travessia da capital, transfor-
mando as faixas de pedestre
em verdadeiras passarelas no-

turnas. “o pedestre não tem ha-
bilitação, ele não fez um curso
de direção defensiva. Então,
cabe aos condutores de veícu-
los a proteção dos pedestres.
Por isso a importância da cam-
panha sobre a faixa de pedes-
tres”, diz o secretário.

Transporte coletivo 
A prefeitura está estudando

uma parceria com a CMTC,
por determinação do prefeito
Rogério Cruz, para que o trans-
porte coletivo em Goiânia tam-
bém possa receber melhorias.
Entre as propostas colocadas
para discussão estão a im-
plantação de trechos mais cur-
tos com tarifas mais atrativas e
pontos e abrigos com maior
conforto para o usuário. 

Transporte por aplicativo 
De acordo com o secretá-

rio, o transporte por aplicati-
vo precisa ser regulamentado
na capital. o objetivo, segun-
do horácio, é não perder as
características que o serviço
possui hoje, de um transporte
privado com eficiência, mas
levar em consideração que é
um transporte público. “É pre-
ciso saber quem tá dirigindo,
se fez um curso mínimo de
formação, ver a CNh, antece-
dentes criminais e apoiar os
próprios condutores de apli-
cativos para que possa não só
transmitir uma sensação de
segurança para os passagei-
ros, mas também boas condi-
ções de trabalho”, diz. (Espe-
cial para O Hoje)

Mudanças no sentido de vias do Setor
Sul visa acomodar aumento do fluxo de
veículos nos últimos anos. Planeja-
mento estratégico prioriza proteção do
pedestre 

Para ministro, Brasil não pode ficar refém de outros países

A tecnologia também é uma ferramenta importante para melhorar o trânsito da Capital

o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta
quinta-feira (6) em depoimento à Comissão Parlamentar
de inquérito (CPi) da Pandemia do Senado que o Brasil
não pode ficar “refém” da importação de insumos es-
tratégicos para a produção de vacinas contra a covid-
19. Para que isso não ocorra, o médico insistiu na neces-
sidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS),
o que também se estende ao complexo industrial.

Ao falar sobre o elevado número de óbitos de pa-
cientes internados com o vírus, Queiroga destacou a ne-
cessidade de preparar melhor os profissionais de saúde
e comentou sobre a importância de aprimoramento dos
serviços de telessaúde e do compartilhamento de co-
nhecimentos entre os hospitais.

indagado por parlamentares sobre um cronograma
definitivo da vacinação no país, o ministro da Saúde dis-
se que a agenda é atualizada semanalmente a partir de
uma série de variáveis como atrasos na entrega de in-
sumos e de doses prontas. Para Queiroga, é preciso for-
talecer a produção do instituto Butantan, da fundação
oswaldo Cruz (fiocruz), conseguir mais doses prontas
para acelerar a vacinação do grupo prioritário e partir
para a imunização da população como um todo.

Brasil precisa
fortalecer
produção de
insumos, diz
Queiroga 

Prefeitura de Goiânia prepara
reestruturação viária

Cerco oficial
A investigação pedida pelo ministro

do STf Alexandre de Moraes ao Tri-
bunal Superior Eleitoral sobre as ver-
bas partidárias e do fundo eleitoral ao
PTB, caso tenha capivaras nesse ma-
tagal político, pode levar até à cassação
do registro do partido e tirar a legen-
da da disputa de 2022. Como publica-
mos ontem, o pedido de investigação
do ministro surge após seguidos ata-
ques de Roberto Jefferson, presidente
do PTB, aos ministros do Supremo,
em entrevistas à mídia e nas redes so-
ciais do político.

Passou perto
Por um voto apenas, o STf se livrou

de um cerco legislativo à Corte. Por 33
a 32, a Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara dos Deputados barrou
o PL 4754/2016.

Entre Poderes
De autoria do deputado Sóstenes Ca-

valcanti (DEM-RJ), o PL daria poderes
ao Congresso para barrar supostas
usurpações de Poderes do Supremo
em liminares e decisões do plenário so-
bre temas que competiriam ao Con-
gresso Nacional.

Ajudinha
o PL teve parecer favorável da rela-

tora deputada Cris Tonieto. o Progres-
sistas, de Ciro Nogueira – principal pa-
drinho do novo ministro Nunes Marques
– ajudou a derrubar.

Tradição..
o ex-governador de Pernambuco

Eduardo Campos era profundamente su-
persticioso. Passar debaixo de uma es-
cada, nem pensar. indicar um candida-
to ao Governo que não passasse pela se-
cretaria da fazenda estava fora dos
seus planos. Miguel Arraes foi secretário
de Cid Sampaio; Eduardo Campos, de Ar-
raes; Paulo Câmara, de Eduardo.

..no forno
E agora a família Campos manterá a tra-

dição. Surgiu um novo nome para disputar em
2022 o Governo do Estado: o atual secretário
de fazenda, Décio Padilha da Cruz.

Sina
Se a superstição for mantida, o ex-prefei-

to do Recife Geraldo Julio (PSB) está fora do pá-
reo para 2022. Décio é funcionário de carrei-
ra da fazenda e já está sendo preparado pe-
los marqueteiros de Renata Campos, viúva de
Eduardo. Ele foi comunicado pessoalmente do
projeto eleitoral. Gostou da ideia e já comu-
nicou à sua família.

Chineses
os chineses levam os negócios muito a sé-

rio. E não gostam de ser provocados gratui-
tamente. Ao insinuar que a China criou o co-
ronavírus, o presidente Bolsonaro deu um
tiro no pé – do Brasil. A China é a maior ex-
portadora de insumos para a fabricação da
coronavac. 

Nem venham
Por mais que o Governo federal tenha di-

nheiro para comprar vacina e insumos, se o
Politburo quiser, barra novo envio para a pro-
dução da Butanvac, por exemplo. o mercado
todo sabe como é um negócio com a China,
menos o presidente do Brasil. 

Bom combate
Morreu na Guatemala, na terça-feira, o blo-

gueiro evangélico e pró-vida brasileiro Júlio
Severo. Polêmico e combativo, Severo foi ví-
tima de infarto, de acordo com informações
de parentes. Ele morava com a mulher e seis
filhos. Era adepto do homeschooling.

Justiça
A Justiça federal do Df determinou que a

Polícia federal arquive o inquérito aberto, a
pedido da fUNAi, contra a líder indígena Sô-
nia Guajajara, por denúncias contra o presi-
dente Jair Bolsonaro. Ela já fora intimada a es-
clarecer supostas difamações com foco na
websérie ‘Maracá’.



Breno Modesto

No primeiro jogo das se-
mifinais entre vila Nova e
Aparecidense, nenhuma das
equipes conseguiu abrir van-
tagem para a volta. No Está-
dio onésio Brasilero Alva-
renga, as equipes ficaram
apenas no 1 a 1. Apesar disso,
o técnico Wagner Lopes vê o
confronto entre Tigre e Ca-
maleão como um dos melho-
res de todo o Goianão.

Para o treinador, o entro-
samento de anos dos atletas da
equipe de Aparecida de Goiâ-
nia acaba tornando ainda
mais difícil um triunfo diantes
deles, mas que esse resultado
positivo só escapou por conta
de uma bola parada.

“Eu acredito que foi um
dos jogos mais disputados do
campeonato. foi um jogo dig-
no de final, apesar de ser se-
mifinal. Mas foi um jogo pá-
reo. Acredito que controla-
mos muitos momentos do
jogo. É lógico que, pelo en-
trosamento deles, que estão
jogando juntos há muito tem-
po, faz com que sejam um
time difícil de ser batido. Mas
nós criamos oportunidades,

tivemos chances. infeliz-
mente, em uma bola parada,
tomamos o gol. Mas tenho
de enaltecer nossa equipe,
que foi aguerrida. Se capri-
charmos um pouco mais nas
finalizações, temos condições
de fazer um jogo melhor e
mais decisivo no domingo
(9)”, analisou Wagner Lopes.

o comandante vilanovense
vê com naturalidade o fato
das equipes terem feito um
jogo tenso, principalmente por
ser decisão, onde um dos dois

acabará eliminado da disputa
pelo título da competição.

“É semifinal de campeo-
nato. Só por isso, todo mundo
quer vencer e ir para a final.
Então, é um jogo pegado mes-
mo. Cada um quer a vitória. É
natural ter esse desdobra-
mento. Mas é todo mundo
querendo a vitória e fazer o
seu melhor. Acho que foi um
grande jogo”

Ao ser questionado sobre o
nervosismo nítido de seus co-
mandados, Wagner Lopes vê

as decisões da arbitragem
como motivo para tal senti-
mento e cita que, em momen-
tos como este, pede aos mais
experientes que tentem “acal-
mar” os mais novos. 

“Nosso time tem muitos
jogadores experientes. E eu
peço para que eles tenham
calma e tranquilizem os jo-
gadores mais jovens. Uma
coisa que eu peço muito e que
acontece no nosso time é a in-
fluência positiva. Então, é cla-
ro que uma semifinal é um

jogo tenso e nervoso. Mas,
em muitos momentos, os cri-
térios da arbitragem acabam
deixando todos nervosos. Não
só os nossos atletas, mas os
deles também”, finalizou
Wagner Lopes.

Para a volta, diante do Ca-
maleão, Wagner Lopes não
poderá contar com o zagueiro
Saimon, que foi expulso no fin-
zinho do jogo de quarta-feira
(5). A tendência é que Walis-
son Maia seja o substituto.
(Especial para O Hoje)

Empate entre Vila
Nova e Apareci-
dense termina com
tensão e muitos
cartões 

nErvos à flor da pele

Oito atletas diferentes foram advertidos por Jefferson Ferreira com cartão amarelo  

Nicolle Mendes/AA Aparecidense
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o Goiás passará por uma
reformulação em seu elenco
visando o início do campeo-
nato Brasileiro da Série B que
se inicia no dia 28 de maio.
Com isso, alguns atletas teêm
seu vínculo encerrado nas
próximas semanas e foi o caso
do lateral-direito Yago Rocha,
que por meio das redes so-
ciais agradeceu o clube o qual
vestiu a camisa nos dois últi-
mos anos.

“Gratidão é a palavra que
eu vou usar para agradecer
por tudo que o Goiás fez por
mim esse tempo que eu esti-
ve lá, fica aqui o meu agra-
decimento a todos os envol-
vidos do clube sempre serei
grato pela oportunidade que
tive em vista essa camisa”, di-
zia a publicação.

Natural de São Gonçalo, o
jogador de 26 anos chegou ao
Goiás em 2019, após fazer
uma boa campanha pelo Goiâ-
nia no Goianão do mesmo
ano. Após uma saída contur-
bada do clube alvinegro, se
apresentou ao time esmeral-
dino onde a princípio atuou
no Sub-23, na disputa do Bra-
sileiro de Aspirantes, onde
atuou em seis oportunidades.

o jogador também atuou na
equipe profissional, nas dis-
putas da Copa verde e Série A.
Estreou diante do Santos, na
vila Belmiro e após a suspen-
são de Daniel Guedes por do-

ping, ele teve mais chances e
atuou na reta final pelo clube.
Ao todo foram vinte e três jogos
pelo time principal.

Em 2020, o lateral-direito
iniciou a temporada como ti-
tular no time esmeraldino,
mas não teve muitas oportu-
nidades e após cinco partidas
pelo clube, foi emprestado ao
Náutico para a disputa da Sé-
rie B. foram apenas três jogos
pelo timbu e voltou a Goiânia
para tratar de uma lesão no
ombro, tendo até mesmo que
fazer cirurgia, onde o pro-

cesso de retorno aos grama-
dos durou seis meses.

o jogador que tinha con-
trato até dezembro, teve uma
rescisão amigável junto à di-
retoria e deve definir seu fu-
turo nas próximas semanas.
Além de Yago Rocha, mais
atletas devem estar de saída
nos próximos dias. o Goiás
volta a campo pela primeira
partida da Série B, diante do
Sampaio Corrêa, fora de casa.
o horário ainda não foi defi-
nido. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Lateral-direito atuou em 21 partidas com a camisa esmeraldina 

Na última quarta-feira
(5), vila Nova e Apareci-
dense não conseguiram
abrir vantagem no primei-
ro jogo de ida das semifinais
do Campeonato Goiano. Jo-
gando no Estádio onésio
Brasileiro Alvarenga, as
equipes ficaram apenas no
empate de 1 a 1.

Para o técnico Thiago
Carvalho, o time de Apare-
cida de Goiânia controlou a
partida na maior parte do
tempo, mas não conseguiu
transformar esse controle
em oportunidades claras de
gol, dando margem para
que o Tigre endurecesse na
marcação. Apesar disso, ele
vê o resultado de igualdade
com bons olhos.

“Acho que o empate foi
bom. foi um jogo equili-
brado. Tivemos o controle
da partida, mas não conse-
guimos que esse controle se
transformasse em chances.
Dentro disso, acho que o
jogo foi equilibrado. o vila
Nova fez algumas transi-
ções e também marcou
bem. Agora, decidindo em
casa, espero que esse seja
um fator grande para a nos-

sa classificação”, analisou
Thiago Carvalho.

Na visão do comandan-
te do Camaleão, o estado do
gramado do Estádio onésio
Brasileiro Alvarenga foi de-
terminante para o resulta-
do. De acordo com ele, seus
jogadores não conseguiram
executar um jogo mais rá-
pido e acabaram não con-
seguindo triunfar na casa
do adversário. 

“o gramado (do oBA)
atrapalhou bastante. Nosso
jogo, de posse de bola, ve-
locidade e passe um pouco
mais rápido, não tinha con-
dições de ser feito. Tínha-
mos que dar sempre um
passe a mais do que o nor-
mal. Com isso, o vila Nova
conseguiu fazer o balanço.
A vantagem que podería-
mos conseguir, não conse-
guimos. Então, atrapalhou
bastante. Espero que, em
Aparecida de Goiânia, isso
possa fazer diferença. Que,
num campo melhor, a gen-
te possa fazer o nosso jogo
rápido e resolver (a classi-
ficação)”, finalizou o co-
mandante. (Breno Modes-
to, especial para O Hoje)

Camaleão vê empate
na ida com bons olhos

APARECIDENSE

Yago Rocha se despede nas
redes sociais: “Gratidão”

GOIÁS

A Confederação Sul-Ameri-
cana de futebol (Conmebol)
anunciou nesta quinta-feira
(6) que a partida entre Brasil e
Equador, válida pelas Elimi-
natórias Sul-Americanas para
a Copa do Mundo do Catar
(2022), acontecerá às 21h30

(horário de Brasília) do dia 4 de
junho no estádio Beira Rio,
em Porto Alegre.

No final de abril, a Confe-
deração Brasileira de futebol
(CBf) já havia tornado público
a data e o local de realização da
partida, mas ainda faltava a

confirmação do horário, o que
foi feito nesta quinta. o Brasil
é o líder das Eliminatórias Sul-
Americanas para a Copa do
Mundo com 100% de aprovei-
tamento, com 4 vitórias em 4
partidas. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

EXPRESSA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

JOGOS DE HOJE

CAMP. BRASILEIRO SUB-17
CRUzEIRO x SãO PAULO

15h30 - AREnA dO CALçAdO
CORInthIAnS x IntERnACIOnAL

21h30 - fAzEndInhA

COPA dO BRASIL SUB-20
IntERnAICOnAL x tUPI

15h30 - LOCAL A dEfInIR

CAMPEOnAtO fRAnCêS
LEnS x LILLE

16h - BOLLAERt-dELELIS

CAMPEOnAtO InGLêS
LEICEStR CItY x nEWCAStLE UnItEd

16h  KInG POWER StAdIUM

CAMPEOnAtO PARAnAEnSE
RIO BRAnCO-PR x AzURIz

16h - EStRAdInhA
fC CASCAVEL x tOLEdO-PR

18h - REGIOnAL ARnALdO BUSAttO

CAMPEOnAtO MARAnhEnSE
MOtO CLUB x jUVEntUdE SAMAS

15h30 - PInhEIRãO

CAMPEOnAtO ESPAnhOL
REAL SOCIEdAd x ELChE

16h - AnOEtA

COPA SUL-AMERICAnA
tOLIMA x EMELEC

21h - MOnUMEntAL dE LIMA



LIGA EUROPA

Um dia depois de saber-
mos os dois finalistas da
grande final da Liga dos Cam-
peões, conhecemos na tarde
desta quinta-feira (06/05), os
dois times que farão a final
da Liga Europa. Mesmo com
derrota para a Roma, o Man-
chester United se classificou,
assim como o villarreal, que
ficou só no empate diante
do Arsenal.

Roma 3x2 Manchester
United

A Roma precisava de um
milagre e uma tarde inspi-
rada para reverter um 6 a 2
na partida de inda na ingla-
terra. Mas quem abriu o pla-
car do jogo deixando a par-
tida ainda mais difícil para
os italianos foi o atacante
Edinson Cavani, após bela
assistência do brasileiro
fred. o time da capital da itá-
lia chegou a virar a partida
no segundo tempo, com gols
de Dzeko e Cristante, mas o
centroavante uruguaio dos
Devils empatou a partida no-
vamente, deixando a classi-
ficação mais tranquila. No
final do jogo ainda deu tem-
po de a equipe mandante fa-
zer o terceiro com Zalewski,
mas apesar da derrota por 3
a 2, o time do Manchester se

classificou para a final. 
o time comandado por ole

Gunner Solskjaer tentará a
sua segunda conquista da
competição. A primeira acon-
teceu na temporada 2016/17.

Arsenal 0x0 Villarreal
Com a vantagem do em-

pate, o villarreal manteve o
placar do início do jogo até o
final e o resultado 0 a 0 clas-
sificou o submarino amarelo.
o primeiro jogo os espanhóis
venceram o Arsenal por 2 a

1 e na volta, os times até
tentaram atacar e o time in-
glês se classificar para a fi-
nalíssima, mas tanto Rulli
do lado do villarreal, quanto
Leno do Arsenal não deixa-
ram nada passar.

A grande final que acon-
tece em jogo único já tem
data marcada, no dia 26 de
maio. Manchester United e
villarreal se enfrentam na
PGE Arena Gdansk, na Po-
lônia, às 16 horas (horário
de Brasília).
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Cavani foi responsável pelos gols que garantiram o United na final

A federação Goiana de
futebol (fGf) confirmou na
tarde de ontem quais serão
os árbitros responsáveis nos
jogos de volta da semifinal
do Campeonato Goiano de
2021. Ambas as partidas se-
rão realizadas neste do-
mingo (9), o primeiro será
entre Aparecidense e vila
Nova e que vai ser coman-
dado por Elmo Resende, que
será auxiliado por Bruno
Pires (fifa) e Márcio Soares.
No segundo duelo, entre
Atlético Goianiense e Grê-
mio Anápolis, o árbitro vai
ser osimar Moreira e os as-
sistentes serão Cristhian Pas-
sos e Leone Carvalho.

A partida entre Apareci-
dense e vila Nova vai ser
disputada no estádio Anni-
bal Batista de Toledo, em
Aparecida de Goiânia, às
16h (horário de Brasília).
No duelo que aconteceu an-

tes de ontem, um empate
por 1 a 1 deixou a vaga na fi-
nal totalmente em aberto e
que vai exigir muito do ár-
bitro, já que no jogo de ida,
foram oito amarelos e um
vermelho, para Saimon, za-
gueiro do Tigre, durante
todo o jogo.

Após atuar com os re-
servas no jogo de ida, e per-
der a invencibilidade de 20
jogos, o Atlético Goianiense
deve ir com força máxima
contra o Grêmio Anápolis. A
partida acontece às 18h30,
no estádio Antônio Accioly,
em Goiânia. Um empate
classifica a Raposa a decisão,
uma vitória por um gol do
rubro-negro leva a vaga
para os pênaltis e um triun-
fo dos mandantes por dois
ou mais gols, define a clas-
sificação no tempo normal.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

FGF confirma
arbitragem para os jogos
de volta da semifinal

CAMPEONATO GOIANO

Felipe André

o grupo f da Copa Sul-Ame-
ricana tem um novo líder. o
Atlético Goianiense venceu o
Libertad-PAR, por 2 a 1, com
gols de Zé Roberto e Arnaldo
para os visitantes, enquanto
Antonio Bareiro descontou
para os donos da casa, e assu-
miu a ponta e entrou na zona
de classificação para a próxima
fase. o duelo aconteceu na noi-
te de ontem no estádio Defen-
sores del Chaco, em Assunção-
PAR. foi a segunda vitória do
rubro-negro que agora vai ter
duas partidas consecutivas
como mandante.

“os atletas foram corajo-
sos, organizados e jogaram
com intensidade. Não se ame-
drontaram de um adversário,
que como já foi falado, que é
muito tradicional e eu creio
que o Atlético Goianiense pre-
cisa alcançar patamares maio-
res. Não existe G1 e G2 neste
grupo, o Arnaldo e o André
Luis, assim como todos que en-
traram podem ser titulares.
As circunstâncias que leva-
ram o elenco a disputar três
competições simultâneas, en-
tão tivemos que descansar os
atletas, assim como o Libertad
também fez. o Atlético Goia-
niense é um só”, avaliou Jor-
ginho após a partida. 

Um duelo entre os dois pri-
meiros colocados, que poderia
resultar em uma mudança na
liderança, começou quente
como uma decisão costuma

ser. Com dois minutos de jogo,
Antonio Bareiro disputou no
alto com Willian Maranhão,
deixou o braço e abriu um cor-
te na cabeça do volante atleti-
cano, que precisou enfaixar o
local. Ainda no primeiro tem-
po, o árbitro boliviano Gery
vargas aplicou dois amarelos
para os goianos, Janderson e
Arthur Gomes.

Apesar de ríspido, o pri-
meiro tempo mostrou duas
equipes que buscaram o gol. o
Libertad-PAR passou muito
perto de abrir o placar, quan-
do Adrian Martinez arriscou
da entrada da grande área, a
bola desviou e tirou a ação de
fernando Miguel, mas capri-
chosamente ela acertou a tra-
ve e voltou nas mãos do go-
leiro atleticano.

Após o susto, o Atlético
Goianiense respondeu rápido.
Três minutos depois, Marlon
freitas recebeu a bola no meio
campo, encontrou um passe
na diagonal para Zé Roberto, o
atacante tabelou, tudo de pri-
meira, com João Paulo e com

uma enorme categoria bateu
na gaveta do experiente Martin
Silva, que não pulou e apenas
observou o gol atleticano. Com
esse tento marcado, o atacan-
te se igualou ao goleiro Márcio,
como maior artilheiro do clu-
be na Copa Sul-Americana,
com dois gols marcados.

Zé Roberto ainda perdeu
uma grande chance antes do
intervalo. Em um rápido con-
tra-ataque, o atacante demorou
a decidir se finalizava ou se to-
cava para Janderson, quando
decidiu, mandou em cima do
adversário. 

Na volta do intervalo, o Li-
bertad se mandou para o ata-
que, mas encontrou uma de-
fesa sólida do Atlético Goia-
niense. A equipe paraguaia ro-
dou a bola, mas não conse-
guiu criar uma chance clara,
que levou perigo ao goleiro
fernando Miguel, diferente-
mente do que aconteceu nos 45
minutos iniciais.

Com a possibilidade do con-
tra-ataque, Jorginho na reta
final tirou Zé Roberto e deixou

um ataque móvel, com Danilo
Gomes, Arnaldo (improvisa-
do) e André Luis. E foi assim
que o Atlético conseguiu mar-
car o segundo gol, quando Ar-
naldo recebeu na grande área,
puxou para a perna esquerda
e bateu no canto de Martín Sil-
va. Antes do término do jogo,
após um cruzamento do lado
direito, Bareiro se antecipou à
marcação e de cabeça descon-
tou para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense volta a atuar
como mandante, o rubro-ne-
gro vai receber o Palestino-
Chi, na próxima quarta-feira
(12), às 21h30 (horário de Bra-
sília), no estádio Antônio Ac-
cioly. o Libertad, por sua vez,
tem o Newell’s old Boys-ARG
pela frente no dia seguinte,
também às 21h30, no estádio
Defensores del Chaco. (Espe-
cial para O Hoje)

Atlético Goianiense
conquista a segunda
vitória na Sul-Ame-
ricana, novamente
como visitante, e
bate o Libertad-PAR;
com o resultado as-
sumiu a liderança
do grupo F

dragão bailou em Assunção

Em jogo disputado em Assunção-PAR, Atlético Goianiense venceu o Libertad-PAR e pulou para o primeiro lugar da chave

Divulgação/Libertad

United perde e avança a grande
final onde enfrentará o Villarreal

cOpa Sul amEricana

tIMES P J V E D GP GC SG

F

7 3 2 1 0 3 1 2

6 3 2 0 1 6 3 3

4 3 1 1 1 2 3 -1

0 3 0 0 3 0 4 -4

Atlético-GO

Libertad

Newell's Old Boys

Palestino

Data: 6 de maio, 2021; Local: estádio Defensores Del chaco, em
assunção-Par; Horário: 19h15 (de Brasília); Árbitro: Gery Vargas-
Bol; Assistentes: José antelo-Bol e edwar Saavedra-Bol; Gols:
Zé roberto e arnaldo(acG). Bareiro (liB)

TÉcnica

Libertad: martin Silva; iván ra-
mirez, Diego Viera, luis cardozo
e leonel Vangioni (Delvalle); an-
tonio Bareiro, hugo martinez e
alexander mejia; adrián martinez
(oviedo), Sebastian Ferreira (Vil-
lalba) e matias espinoza. 
Técnico: Daniel Garnero

Atlético: Fernando miguel;
Dudu, nathan, Éder e nata-
nael (igor carius); Willian ma-
ranhão, marlon Freitas e João
Paulo; Janderson (arnaldo), art-
hur Gomes (andré luis) e Zé
roberto (Danilo Gomes). 
Técnico: Jorginho

Libertad-PAR 1x2 Atlético-GO

t
FICHA
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João Paulo Alexandre

Aparecida de Goiânia com-
pleta um século no próximo
ano, mas um assunto antigo
ainda causa preocupação
para os gestores da cidade: a
quantidade de vazios urba-
nos. Segundo levantamento
da Secretaria de Planejamen-
to de Regulação Urbana de
Aparecida, a cidade conta
com 82 mil espaços sem ne-
nhum tipo de construção. isso
representa 40% dos 202 mil
lotes que compõem a cidade.

vazios urbanos são os es-
paços que não contam com
nenhum tipo de construção e
não estão qualificados como
áreas livres no interior do pe-
rímetro urbano da cidade. Se
tornam pedaços de terra sem
uso, loteamentos que não rea-
lizam nenhuma função e aca-
bam gerando despesas para a
prefeitura, que acaba fazendo
a limpeza do local quando mui-
tos são praticamente abando-
nados pelos seus donos.

Porém, o grande número
de vazios urbanos acaba en-
trelaçado com a forte expan-
são que a cidade sofreu nas úl-
timas décadas, segundo a
coordenadora de projetos de
orçamentos da Secretaria de
Planejamento e Regulação Ur-
bana de Aparecida, Carolina
Gontijo.  “o município sofreu
uma grande pressão e um
processo de parcelamento que
ocorreu até a década de 1990,
em que foram implantados a

maioria dos loteamentos exis-
tentes hoje. E isso aconteceu
de forma aleatória, segregada
e que gerou uma série de pro-
blemas para o que a gente
vem enfrentando”, destaca.

Carolina reforça que, além
de tudo isso, os vazios urbanos
fazem com o que as regiões de
uma cidade fiquem desco-
nectadas com os grandes cen-
tros. Esses problemas envol-
vem desde os primeiros mo-
radores até a infraestrutura
atual.  “A falta de preocupação
e a continuidade do sistema
viário, a falta de infraestru-
tura, os grandes vazios urba-
nos que foram se implantan-
do. infraestrutura a gente está
falando não só de asfalto,
água, esgoto, mas de equipa-

mentos comunitários, de es-
paços de lazer, parques pú-
blicos. Somado a isso a gente
ainda tem o fato de que além
da cidade ser nova, a maioria
da população foi formada por
migrantes”, pontua. 

Tentando reverter esse ce-
nário, a atual gestão decidiu
fazer com que a cidade seja
reestruturada e tenha todas as
regiões conectadas. Para isso,
o Executivo pensou em quatro
novos eixos: mobilidade ur-
bana, zoneamento, adensa-
mento e qualificação da pai-
sagem urbana. Segundo a
coordenadora, isso colabora
para a ocupação desses espa-
ços e dar função social a eles.

“A gente sabe que a popu-
lação tem as suas demandas,

tem que colocar asfalto, ener-
gia. A gente precisa suprir as
outras necessidades. É preci-
so dar espaço de lazer para
essa população, qualificar a
paisagem urbana, e estimular
que mais pessoas usufruam
daquele espaço, usufruam da
cidade”, afirma.

isso ficou evidente na cons-
trução da Avenida Jataí ou
Avenida W-1, que faz a ligação
entre o Jardim dos Buritis ao
Jardim Bela vista. Elas são vias
largas e são tidas como exem-
plos para agilizar a mobilida-
de e mais alguma alternativa
expressa para quem precisa se
deslocar pela região.

“A gente tinha um imenso
vazio naquela região. Atraves-
sar a BR-153 é uma transposi-

ção complicada, até porque
hoje ela tem mais característi-
cas de uma avenida do que
uma rodovia. As pessoas utili-
zam a rodovia para circular
dentro da cidade, ou para sair
ou vir de Goiânia para Apare-
cida”, sublinha Carolina.

A situação pode reverter
com a criação do novo Plano
Diretor de Aparecida. o último
foi lançado em 2016. Atual-
mente, está em andamento a
licitação da instituição que
realizará o gerenciamento da
elaboração do novo plano. A
abertura do envelope está pre-
vista para acontecer em julho
deste ano. vale lembrar que a
discussão sobre essas regras
devem ocorrer em conjunto
com a sociedade.

Aparecida também adotou
a criação de praças em vazios
urbanos com o objetivo de
embelezar e urbanizar a ci-
dade que está em vigor desde
janeiro deste ano. Esses espa-
ços públicos ainda levam la-
zer, diversão e o esporte para
proporcionar a integração da
família na comunidade, mas
também contribuem para uma
melhor qualidade de vida.

“Somente no ano passado
foram investidos cerca de R$
2,5 milhões na construção de
praças. Esses espaços públicos
ajudam no bem-estar da po-
pulação e queremos garantir
isso para todos os moradores
da cidade, levando praças

para todos os cantos”, subli-
nhou Gustavo Mendanha,
prefeito da cidade.

Segundo o secretário de
Desenvolvimento Urbano,
Max Menezes, a Prefeitura de
Aparecida busca manter um
padrão de praça composta
sempre com pergolados, ban-
cos em madeira, playground,
pista de caminhada com piso
adequado e academia da ter-
ceira idade (ATi), também co-
nhecidas como academia aber-
ta. “Mas o selo que cada uma
dessas praças leva é o de obra
feita com o máximo de quali-
dade”, ressalta.

Mesmo com os eventos de
inauguração suspensos devi-

do à pandemia, as novas pra-
ças de lazer e esportes conti-
nuam sendo entregues, como
a Praça Bairro independência,
Praça vila Brasília, Praça in-
dependência Mansões na Rua
Joaquim Marques Soares ,
Praça da UBS Papillon Park e
Praça independência Man-
sões na Rua 62.

Max Menezes afirma, ain-
da, que o calendário de obras
de construção e revitalização
de praças segue dentro do
cronograma. Equipes da SDU
trabalham na construção de
12 praças nos setores Jardim
Riviera, Colina Azul, Parque
vila Sul/vila Brasília, Praça da
Juventude, Estrela Sul, Ma-

rista Sul, Jardim dos Buritis,
Alto Paraíso, Santo André,
Jardim Tiradentes, Cruzeiro
do Sul e Terra Prometida.

Embelezamento
Pensando ainda na estéti-

ca da cidade, Aparecida rece-
be também novos projetos
paisagísticos em grandes ave-
nidas e canteiros da cidade.
Quem passa, por exemplo,
nas avenidas Anápolis e São
Paulo na região da vila Bra-
sília, no Paço Municipal da Ci-
dade Administrativa e na Pra-
ça Matriz no Centro, pode ver
os resultados desse trabalho
tão minucioso.

Trabalho semelhante já foi

feito em outras vias de fluxo
mais intenso, como na Avenida
Atlântica no Jardim Tropical;
Avenida Uru no Setor dos Afon-
sos; Alameda do Almeida no Jar-
dim Luz; Avenida Jataí no San-
ta Luzia; Avenida Santana, no
Retiro do Bosque; Avenida in-
dependência no Parque da fa-
mília; e na Avenida Epiacaúba
no Jardim helvécia.

As ações fazem parte do
projeto de paisagismo da
cidade que tem como obje-
tivo ornamentar com flo-
res, as praças e parques,
canteiros de ruas e aveni-
das, dentre outros espaços
públicos do município. (Es-
pecial para O Hoje)

Município conta com 82 mil espaços sem nenhum tipo de construção. Isso representa 40% dos 202 mil lotes

Praças preenchem vazios urbanos em Aparecida

Os vazios urbanos dentro do município fazem com o que as regiões da cidade fiquem desconectadas com os grandes centros

Prestes a fazer aniversário, vazios urbanos geram preocupação em Aparecida

Quatro a cada 10 lotes 
em Aparecida estão vazios

Fotos: Wesley Costa
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A cada 30 dias, cerca de 60 denúncias ligadas à Covid-
19 são feitas pelos trabalhadores ao Ministério Público do
Trabalho (MPT-Go). Desde o início da pandemia foram
mais de 1,1 mil denúncias. Segundo o MPT, pelo menos 33
empresas foram acionadas na Justiça do Trabalho por não
seguir os protocolos sanitários adequados em razão da pan-
demia. o número de reclamações foi de 183 entre janei-
ro e os primeiro dias de abril deste ano.

Segundo o procurador-chefe do MPT, Tiago Ranieri, as
empresas do Estado, funcionários e agentes de fiscalização
tiveram que se adaptar diante da nova realidade. Um dos
pontapés inicias foi a criação de um plano de contingen-
ciamento por parte de comércios e indústrias.

No primeiro semestre do último ano, explica ele, di-
versos trabalhadores fizeram denúncias para atestar se
as empresas estavam realmente cumprindo as orienta-
ções do decreto. “Muitos colaboradores questionavam,
por exemplo, se a distribuição de um tipo de máscara de
proteção era adequada”, afirma ele.

Após isso, com o avanço da doença, foram sendo
apontadas novas medidas para evitar o contágio em mas-
sa dentro das empresas como, por exemplo, a adoção do
home office; férias coletivas; redução de jornada de tra-
balho e salário, entre outras. Contudo, os questiona-
mentos começaram a mudar. “Me deram home office.
isto é correto ou não? Sou do grupo de risco e a empresa
não me afastou”, diz.

Também houve discussões para caracterizar a Covid-
19 como um acidente de trabalho. Naquele momento, o Su-
premo Tribunal federal (STf) acabou por reconhecer a con-
taminação como doença ocupacional. Desse modo, tra-
balhadores poderiam ter acesso ao auxílio-doença.

Planos
De acordo com Thiago, o MPT buscou dialogar

com as empresas e passou a cobrar os planos de con-
tingenciamento, além de expedir notificações reco-
mendatórias com o objetivo de ser um documento nor-
teador para as empresas seguirem. “As empresas re-
ceberam muitas informações, o que trouxe mais in-
segurança jurídica do que uma informação correta. Por
isso, as recomendações foram importantes para dar um
norte às empresas”, ressalta.

Segurança
Durante este processo, algumas empresas de Goiás ti-

veram que se comprometer em garantir a segurança dos
funcionários. Em fevereiro deste ano, um estabeleci-
mento foi obrigado pelo MPT a providenciar equipa-
mentos de proteção individual (EPis), especialmente más-
caras de proteção facial, a todos os seus empregados e
aos prestadores de serviço que realizam atividades no
ambiente de trabalho da empresa.

No total, a empresa precisou cumprir 10 medidas que
visam a prevenir o contágio e a consequente dissemina-
ção do novo coronavírus no ambiente de trabalho da em-
presa e também da cidade de Americano do Brasil, onde
é realizada a colheita de cana-de-açúcar. Caso descumpra
alguns dos itens da liminar, a multa estipulada é de R$ 20
mil por cada obrigação desrespeitada.

Ainda no início deste ano, o MPT em Goiás ajuizou ou-
tras duas ações para resolver problemas relativos a for-
necimento de máscaras de proteção facial. Um dos ca-
sos foi em relação ao qual também houve uma decisão
liminar favorável aos pedidos feitos pelo órgão; o outro,
de unidade religiosa, que também não teria tomado as
medidas de saúde e segurança para proteger seus em-
pregados da contaminação pela Covid-19.

Aumentam acidentes de trabalho
Na comparação entre os anos de 2019 e 2020, houve

um aumento de 40% nos casos de acidente de trabalho
em todo o País, mesmo com o isolamento social, revela
o procurador-chefe do MPT. Ele revela que, dentro do
G20, o país é o segundo pior em acidentes de trabalho,
ficando atrás somente do México.

isto porque dentro de muitas empresas ainda há fal-
ta de responsabilidade, investimento e planejamento.
“Podemos dizer que a Covid foi parcialmente responsável
por esse aumento, mas bem pouco, porque só foi reco-
nhecida como acidente de trabalho no final do ano. En-
tão muito do que ocorreu ficou sem notificação”. (Es-
pecial para O Hoje)

Pelo menos 33 empresas foram acionadas em Goiás

os estudantes da rede es-
tadual de ensino terão incluí-
da no currículo escolar a ma-
téria educação no trânsito,
por meio de parceria firmada
entre o Detran-Go e a Secre-
taria de Estado da Educação
(Seduc). A informação é do
presidente do órgão de trân-
sito, Marcos Roberto.

Segundo ele, a matéria foi
incluída para os alunos que
cursam a partir do sexto ano
do nível fundamental até o
terceiro ano do nível médio.
Eles também vão estudar o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Para isso, o Detran-Go
está formatando o conteúdo e,
inclusive, já entrou em con-
tato com o Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran)
a respeito dessa ação.

Marcos Roberto destacou
que alguns prefeitos goianos

também já manifestaram a
intenção de incluir a educação
no trânsito nas escolas públi-
cas municipais. “Estamos hoje
num caminho que é irrever-
sível, tudo hoje é situação de
saúde pública, e não podemos
deixar para lá. A vida em pri-
meiro lugar”, defendeu.

Sinaliza Goiás
o presidente do Detran-

Go falou ainda sobre o pro-
grama Sinaliza Goiás, lançado
pelo governador Ronaldo
Caiado nesta quarta-feira (5).
o programa prevê, nesta pri-
meira etapa, investimentos
de R$ 12 milhões que serão
aplicados para implantar e
revitalizar a sinalização viária
em 127 municípios goianos.

Ele explicou que todas as
despesas de sinalização des-
sas 127 cidades, independen-

te de ser feita pela empresa
terceirizada ou pelo Detran,
serão contabilizadas pelo ór-
gão, que já tem o orçamento,
o projeto e o planejamento,
tudo realizado. “A gente tem
buscado a parceria com os
prefeitos”, afirmou. Ele citou
que um projeto de sinalização
custa hoje, em média, de R$
100 mil a R$ 200 mil. Declarou
que o Detran tem “corrido
no sentido de resolver o pro-
blema de cada município”.

Marcos Roberto abordou
ainda o novo papel do De-
tran, que segundo ele, se tor-
nou um órgão mais próximo
da população e, consequen-
temente, mais social. E apon-
tou o exemplo do Programa
CNh Social. Disse que a ten-
dência é o Detran vir a pres-
tar, no futuro, atendimento
totalmente virtual.

Educação no trânsito será incluída
na rede estadual de ensino

A cada 30 dias,
MPT recebe 
60 denúncias
ligadas à 
Covid-19
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Crimes praticados por meio
eletrônico terão penas mais graves

foi  aprovado pelo Senado, o substitutivo
elaborado pela Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei (PL) 4.554/2020, que amplia as
penas por fraudes praticadas com o uso de dis-
positivos eletrônicos (celulares, computadores,
tablets), conectados ou não à internet. o tex-
to altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de
1940) para agravar penas como invasão de dis-
positivo, furto qualificado e estelionato ocor-
ridos em meio digital, conectado ou não à in-
ternet.Para o crime de invadir dispositivo in-
formático com o fim de obter, adulterar ou des-
truir dados ou informações sem autorização
do dono, ou ainda instalar vulnerabilidades
para obter vantagem ilícita, atualmente a
pena é de detenção de três meses a um ano,

além de multa. Com o projeto, essa pena foi au-
mentada para reclusão entre um a quatro anos
acrescida de multa.Já se a invasão provocar ob-
tenção de conteúdo de comunicações eletrô-
nicas privadas, segredos comerciais ou in-
dustriais, informações sigilosas ou o controle
remoto não autorizado do dispositivo invadi-
do, a pena será, de acordo com o substitutivo,
de reclusão de dois a cinco anos e multa. No
Código Penal atual, essa pena é de seis meses
a dois anos e multa, se a conduta não consti-
tui crime mais grave. Uma das alterações fei-
tas na Câmara e confirmadas no Senado é o
agravamento da pena de um terço a dois ter-
ços quando houver prejuízo econômico de-
corrente da invasão.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

A Segunda Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
julgou improcedente o pedi-
do de uma enfermeira, con-
tratada para jornada de tra-
balho de 10 horas semanais,
de pagamento de diferen-
ças salariais em relação ao

piso da categoria. A decisão
segue o entendimento de
que, nos casos de contrata-
ção para jornada inferior à
previsão constitucional de
oito horas diárias, é lícito o
pagamento proporcional ao
tempo trabalhado.

Salário proporcional 
ao tempo trabalhado

Contagem para prescrição 
em matéria penal

A Quinta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) estabeleceu que o ter-
mo final para a suspensão
do prazo de prescrição, de-
corrente da comunicação
por carta rogatória, é a
data da citação, e não o
dia da juntada da carta aos

autos.Com esse entendi-
mento, o colegiado refor-
mou acórdão do Tribunal
Regional federal da 4ª Re-
gião para reconhecer a
prescrição retroativa e de-
clarar a extinção da puni-
bilidade de um réu conde-
nado por evasão de divisas.

2 Segunda Vara Cível de
Anápolis (GO) – “A Súmula
616 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) ver que a in-
denização securitária é de-
vida quando ausente a co-
municação prévia acerca do
atraso no pagamento do
prêmio, por constituir re-
quisito essencial para a sus-
pensão ou resolução do con-
trato de seguro”.

2 Sexta Turma do STJ - o
fato de o comportamento da
vítima de um assassinato não
ter contribuído para o crime
não pode ser utilizado para
agravar a pena.

Projeto de Lei da Câmara
Municipal de Goiânia prevê a
proibição do consumo de
bebidas alcoólicas em es-
paços públicos entre às 22h
e 8 horas da manhã. Além de
proibir, em qualquer horário,
o consumo nas proximidades
de estabelecimentos de Edu-
cação Infantil, Fundamen-
tal, Médio e Superior. O ob-
jetivo do Projeto é a pre-
venção aos crimes contra o
patrimônio público e contra
crianças e adolescentes.

A exemplo do
que já ocorre
em vários países
civilizados

Câmara altera regras para
cobrança de pedágios em rodovias

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou o Projeto de
Lei 886/21, do Senado, que
estabelece regras gerais
para a implantação do sis-
tema de livre passagem na
cobrança de pedágios em
rodovias e vias urbanas. A
proposta vinda do Senado
mudou o PL 1023/11, apro-
vado pelos deputados em
2013, e que concedia isen-
ção de pedágio para mo-
radores das cidades onde
estão as praças de cobran-
ça.Enquanto a redação
aprovada naquela ocasião
remetia o custo da isenção
à revisão de tarifa para os
demais usuários, o projeto

do Senado cria um sistema
de cobrança proporcional
aos quilômetros rodados
na rodovia ou rua peda-
giada.Para isso deve ser
usado sistema de reco-
nhecimento visual auto-
mático de placas (Reco-
nhecimento Óptico de Ca-
racteres – oCR) ou identi-
ficação de chips instala-
dos na licença do veículo
por meio de rádio (identi-
ficação por Radiofrequên-
cia – RfiD). Assim, todos
pagariam tarifas, mas elas
seriam menores para
quem usasse trechos cur-
tos e maiores para quem
usasse toda a rodovia.



Um detento do Complexo
Prisional de Aparecida de
Goiânia morreu ontem (6)
após trocar tiros com um po-
licial penal. De acordo com a
Diretoria Geral de Adminis-
tração Penitenciária (DGAP), o
preso teria sacado uma arma
enquanto acontecia a revista e
aconteceu o confronto.

o caso aconteceu na Casa de
Prisão Provisória (CPP), que é
umas das unidades do Com-
plexo. Em nota, a DGAP infor-
mou que diariamente são rea-
lizados procedimentos opera-
cionais padrões de revista nas
100 unidades do Estado. Se-
gundo o órgão, a ação é “reali-
zada para a manutenção da or-
dem e disciplina nos presídios,
além de coibir a prática de
atos ilícitos nos locais”, diz.

Com o ocorrido, o preso,
que não teve o nome divulga-
do, chegou a ser levado ao pos-
to de saúde da CPP par ser
atendido. o Corpo de Bombei-
ros e o Samu também foram
acionados, mas o detento não
resistiu, informou a DGAP.

Autoridades policiais foram
informadas sobre o fato para as
providências necessárias. “A
instituição apura o ocorrido

para apresentar as devidas res-
postas sobre os detentos esta-
rem munidos de armamentos
e instaurar procedimentos ad-
ministrativos internos para
aplicações das sanções disci-
plinares aos presos envolvi-
dos no fato, conforme deter-
mina a Lei de Execução Penal”.

Problemas recorrentes
os problemas dentro das

penitenciárias são históricos
e recorrentes. A última re-
forma na Penitenciária Coro-
nel odenir Guimarães (PoG),
outra unidade do Complexo,
trouxe dados preocupantes.
Na primeira etapa da reforma,
os servidores penitenciários fi-
zeram uma revista minuciosa
nas celas para retirada de ilí-
citos. Alguns materiais foram
encontrados escondidos den-

tro das paredes.
No balanço apresentado, a

Polícia Penal contabilizou a re-
tirada de 527 celulares, 1.528
chips de celulares, 198 carre-
gadores de celular, 230 facas ar-
tesanais e originais, 22 armas de
fogo, 4.423 munições, 31 carre-
gadores de pistola, um disposi-
tivo laser apontador, 3 granadas
de mão, sendo uma original e
duas artesanais, e mais R$ 310

mil reais em dinheiro.
Em fevereiro deste ano, os

presos fizeram uma rebelião e
entraram em confronto com
policiais. Em um dos vídeos
gravados pelos próprios presos,
encaminhados à reportagem,
era possível ver pessoas feridas
dentro da unidade. “Eles “vai”
matar “nóis”. Chama a repor-
tagem. Eles “vai”matar “nóis”
tudo, mano”, grita o preso du-
rante a gravação. o momento
da confusão também foi trans-
mitido ao vivo pelo facebook.

Reforma
Cerca de 1,1 mil presos fo-

ram transferidos para outras
unidades. o projeto da refor-
ma prevê a implantação de
gaiolas de contenção nas en-
tradas das alas da PoG e lajes
intermediárias entre os pavi-
mentos para promover o iso-
lamento físico e visual, além
de um corredor central nos pa-
vimentos para movimentação
tático-operacional, entre ou-
tras alterações. A previsão es-
timada de investimento é R$ 2
milhões. os recursos são do
fundo Penitenciário Estadual
(fUNPES). (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Detento morre após trocar tiros dentro do presídio
CONFRONTO

Preso teria sacado uma arma enquanto acontecia a revista 
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Maiara Dal Bosco

Dez municípios goianos já
começaram a vacinar contra
a Covid-19 os grupos com co-
morbidades, de acordo com a
Secretaria Estadual de Saúde
(SES-Go). Segundo a pasta,
as cidades estão informando
à Secretaria de forma grada-
tiva a finalização da vacina-
ção das pessoas com mais de
60 anos de idade e trabalha-
dores da saúde, e em breve, o
levantamento deverá ser di-
vulgado pela pasta.

Nesta sexta-feira (07), che-
gou ao Estado mais 132.800
doses de vacinas contra a Co-
vid-19. A nova remessa, com
imunizantes AstraZeneca, con-
forme anunciou o governador
Ronaldo Caiado, será usada
como primeira dose nas pes-
soas com comorbidades, que,
em Goiânia, começaram a ser
vacinas na quarta-feira (05).

Até o momento, em todo o
Estado, segundo dados da
SES-Go, receberam a primei-
ra dose da vacina contra a Co-
vid-19, 976.105 pessoas. Já
com relação à segunda dose,
501.851 pessoas receberam
o reforço da imunização.
Goiás já recebeu 2.066.830
doses de imunizantes, sendo
1.223.080 da Coronavac,
826.200 da AstraZeneca e
17.550 da Pfizer, sendo que,
esta última chegou ao Estado
na última terça-feira (04). 

Novos Postos
Para agilizar a imunização

dos grupos com comorbida-
des, a Prefeitura de Goiânia
abriu ontem mais seis postos
de vacinação. São escolas mu-
nicipais onde será aplicada a
vacina AstraZeneca/fiocruz,

que não precisa ser acondi-
cionada em unidades de saúde
como a Pfizer/BioNTec. o total
de locais para atender esse pú-
blico, previsto na fase 1 da es-
tratégia determinada no Plano
Nacional de imunização (PNi),
passa de 12 para 18. No geral,
serão 26 pontos de vacinação

espalhados pela cidade.
A Secretaria de Saúde tam-

bém prosseguiu com a aplica-
ção da primeira e segunda do-
ses em idosos ontem (06), para
quem tem nomes com iniciais
de J a M. hoje (07), a imuniza-
ção será para quem tem no-
mes com iniciais entre N a Z,
além de trabalhadores da saú-
de. o agendamento pelo apli-
cativo Prefeitura 24 horas é ne-
cessário para trabalhadores
da saúde e também para pes-
soas com comorbidades.

Para todas as pessoas, a do-
cumentação exigida inclui do-
cumentos pessoais (RG e CPf)
e comprovante de endereço. Já
para o grupo com comorbida-
des, é necessário apresentar
também o formulário para va-
cinação do grupo das comor-
bidades, disponível no site da
Prefeitura de Goiânia e na Se-
cretaria Estadual de Saúde.

Na impossibilidade de
preenchimento do formulá-
rio, vale laudo ou relatório

médico emitido há menos de
12 meses. Gestantes ou puér-
peras (mulheres com até 45
dias após o parto) precisam
apresentar cópia e original
de relatório médico ou pres-
crição médica da vacina com
a indicação da comorbidade.

Locais
Na Capital, são locais de

atendimento para pessoas
com comorbidades, com agen-
damento: Upa Novo Mundo,
Upa Chácara do Governador,
CSf Residencial itaipu, Ciams
Novo horizonte, Escola Mu-
nicipal francisco Matias,

CSf Boa vista, CSf Novo Pla-
nalto, Escola Municipal Coronel
José viana, CSf Jd Guanabara i,
Escola Municipal Pedro Costa de
Medeiros, CSf São francisco,
CSf vera Cruz ii, UPA Jardim
América, Escola Rotary Goiânia
oeste, CSf Leste Universitário,
CS Cidade Jardim e Escola Mu-
nicipal Santa helena

Já as pessoas a partir de 60

anos, poderão se vacinar, sem
agendamento, nos seguintes
postos: Estádio Serra Dourada
e Shopping Passeio das Águas,
na modalidade drive-thru. Já
na modalidade pedestres,
acontecerá a vacina nos se-
guintes locais: Escola Munici-
pal francisco Matias, Escola
Municipal Lions Clube Ban-
deirante, Escola Municipal Co-
ronel José viana, Escola Mu-
nicipal Santa helena. Curitiba,
Escola Municipal Pedro Costa
de Medeiros, Escola Rotary
Goiânia oeste, SESC faiçalvil-
le e na Área i da PUC-Go.

Profissionais da saúde, me-
diante agendamento, poderão
se vacinar nos postos para a
aplicação da primeira dose:
Shopping Cerrado, CSf Parque
Santa Rita, CSf ville D'france,
CSf Recanto das Minas Gerais
e Espaço Sinta-se Bem Uni-
med. Já a segunda dose, será
aplicada no Espaço Sinta-se
Bem Unimed. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

Estado recebeu mais
132.800 doses para
1ª aplicação nesta
sexta-feira

Dez municípios já vacinam
grupo com comorbidades

As cidades
estão
informando
gradativamente
a finalização 
da vacinação
de idosos e
trabalhadores
da saúde
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o governo australiano
vai manter as fronteiras in-
ternacionais fechadas até
2022 devido a incertezas so-
bre vacinas e novas varian-
tes do novo coronavírus,
disse o ministro das finan-
ças do país, Simon Birming-
ham, em entrevista publi-
cada nesta quinta-feira (6).

"As incertezas sobre a
velocidade da vacinação e
sua eficácia contra diferen-
tes variantes são conside-
rações que significam que
não vamos abrir as frontei-
ras de uma só vez no início
do próximo ano muito fa-
cilmente", disse Simon Bi-
rmingham, ao jornal The
Australian.

A Austrália, que fechou
as fronteiras internacio-
nais em março de 2020,
vive há meses uma relativa
normalidade, interrompida
apenas por confinamentos
rápidos e abruptos na se-
quência de surtos causa-

dos por falhas nos proto-
colos de quarentena em
centros para moradores
que regressam ao país.

o governo australiano
também proibiu, desde a
semana passada, a entrada
de cidadãos da Índia e des-
de segunda-feira (3) amea-
çou impor multas e penas
de prisão aos que tentem re-
gressar daquele país, o que
deu início a uma batalha ju-
dicial para provar a ilegali-
dade da medida.

A abertura das frontei-
ras internacionais é uma
das preocupações dos imi-
grantes na Austrália, onde,
segundo o último censo na-
cional em 2016, metade dos
25 milhões de pessoas do
país nasceu no estrangeiro
ou tem pelo menos os pais
de outros países.

Por enquanto, a Austrália
tem uma bolha de viagem
com a Nova Zelândia, que
tem permitido viagens nos
dois sentidos sem quarente-
na desde 18 de abril, e ana-
lisa acordos semelhantes
com Singapura e hong Kong.

Um dos maiores proble-
mas do governo australia-
no, no entanto, são os atrasos
na vacinação, devido a pro-
blemas como as exportações
ou efeitos secundários, o que
resultou na distribuição até
agora de cerca de 2,5 mi-
lhões de doses, muito aquém
dos 4 milhões previstos até o
fim de março. (ABr)

Governo australiano 
vai manter fronteiras
fechadas até 2022

A SpaceX realizou com êxi-
to, nessa quarta-feira (5), em
Boca Chica, no Texas, mais um
lançamento teste do protótipo
do seu futuro foguete, o SN15
(Serial Number 15). o lança-
mento foi para testar a capaci-
dade desse novo tipo de aero-
nave decolar e aterrissar na
vertical, tornando possível sua
reutilização. 

Com isso, a SpaceX  avança
na garantia e confiança que a
Nasa, a agência espacial norte-
americana precisa, pouco tem-
po depois de ter concedido a
autorização para a nova mis-
são de regresso à Lua.

Serial Number 15
“Nós temos ignição. o fo-

guete está de regresso ao local
de aterrissagem”. Pouco de-
pois, a SN15 escondia-se atrás
da cortina de fumaça gerada na
aterrissagem, criando o sus-
pense de um desfecho menos
feliz, assim como suas suces-
soras. Mas desta vez tudo cor-
reu como previsto. Ainda hou-
ve umas labaredas que não
deveriam existir, o que será
analisado pela equipe que li-
dera o processo. 

foram pouco mais de seis
minutos entre a decolagem e a
aterrissagem em Boca Chica, lo-
cal e centro de testes dos pro-
tótipos Starship da SpaceX.

A SN15 esteve por várias se-
manas na plataforma de lan-
çamento, onde foram realiza-

dos alguns testes de fogo fixo,
um procedimento quase obri-
gatório nessas fases, que con-
siste na ligação dos três moto-
res instalados no foguete.

Após vários cancelamentos
devido às condições atmosfé-
ricas, autorizações e anomalias
técnicas de última hora, foi
dada luz verde para o lança-
mento do equipamento.

o teste dessa quarta-feira
ocorreu de forma muito se-
melhante aos voos anteriores.
o foguete subiu verticalmen-
te, com o impulso dos três

motores Raptor alimentados a
metano. o teste voltou a rea-
lizar o que os seus antecesso-
res fizeram, uma subida até 10
quilômetros de altitude, desli-
gando progressivamente um a
um os propulsores.

Após o corte do último pro-
pulsor, o SN15 começou a des-
cida de forma controlada e na
horizontal, uma manobra que
a SpaceX descreve como ne-
cessária para poupar com-
bustível e reduzir a velocida-
de na reentrada da atmosfera
terrestre.

o dono da SpaceX, Elon
Musk, disse que o Starship é o
núcleo de uma futura frota de
foguetes que impulsionará o
homem para o espaço, a Lua e,
mais tarde, até Marte. o pro-
jeto já foi confirmado, em par-
te, pela Nasa,

A SpaceX também vendeu
um voo particular em volta da
lua (dearMoon) usando a
Starship, ao multimilionário
japonês Yusaku Maezawa, e
procura atualmente oito tri-
pulantes, voluntários, para
voar com ele. (ABr)

Lançamento foi
realizado em Boca
Chica, no Texas

Protótipo da SpaceX realiza voo
e aterrissagem com sucesso

A delegação indiana na reu-
nião de ministros das Relações
Exteriores do G7 em Londres
está isolada desde que dois de
seus integrantes foram diag-
nosticados com covid-19, in-
formou o Reino Unido.

o chanceler Subrahma-
nyam Jaishankar, que está em
Londres, afirmou no Twitter
que participará virtualmen-
te, mas a emissora Sky News
disse que ele não foi diagnos-
ticado com o vírus.

A Índia respondeu por
quase metade dos casos de co-
vid-19 relatados globalmente
na semana passada, infor-
mou a organização Mundial
da Saúde (oMS) nesta quarta-
feira (5), quando as mortes no
país do sul asiático bateram
recorde de 3.780 nas 24 horas
anteriores.

Em relatório semanal, a
oMS informou que a Índia re-
gistrou 46% dos casos globais
e 25% das mortes relatadas
em todo o mundo na última
semana.

As infecções diárias au-
mentaram 382.315 anteon-
tem, o 14º dia seguido acima
de 300 mil, mostraram dados
do Ministério da Saúde.

os hospitais estão em bus-
ca de leitos e oxigênio en-
quanto combatem desespera-
damente uma segunda etapa
de infecções. Necrotérios e
crematórios têm dificuldade
de lidar com o fluxo aparen-

temente incessante de corpos.
Muitas pessoas morrem

em ambulâncias e estaciona-
mentos, esperando um leito
ou oxigênio.

o governo do primeiro-
ministro, Narendra Modi, é
muito criticado por não agir
mais cedo para conter essa se-
gunda fase, já que eventos
de grande disseminação,
como festivais religiosos e co-
mícios políticos, atraíram de-
zenas de milhares de pessoas.

"Precisamos de um gover-
no. Desesperadamente. E não
temos um. Estamos ficando
sem ar. Estamos morrendo", es-
creveu Arundhati Roy, vence-
dora do Prêmio Booker, em
um artigo de opinião pedindo
que Modi renuncie.

Especialistas dizem que os
números reais da Índia po-
dem ser de cinco a dez vezes

maiores do que a contagem ofi-
cial. o país acumulou 10 mi-
lhões de casos em pouco mais
de quatro meses - os primeiros
10 milhões de casos demora-
ram mais de 10 meses.

Dois trens "expressos de
oxigênio" que transportam o
gás em forma líquida chega-
ram à capital, Nova Delhi, an-
teontem, informou o minis-
tro das ferrovias, Piyush
Goyal, no Twitter. Mais de 25
trens distribuem suprimen-
tos de oxigênio em todo o país.

Segundo o governo, os su-
primentos são suficientes, mas
problemas de transporte difi-
cultam a distribuição.

A disparada indiana de
infecções coincide com uma
diminuição dramática da va-
cinação por causa de pro-
blemas de suprimento e en-
trega. (ABr)

Indianos são diagnosticados
com covid em reunião do G20

PANDEMIA

A Índia respondeu por quase metade dos casos na semana passada

Foram pouco

mais de seis

minutos entre a

decolagem e a

aterrissagem em

Boca Chica

Um dos maiores
problemas do
governo
australiano, no
entanto, são os
atrasos na
vacinação
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As experiências vividas
nesse último ano, seguido dos
primeiros meses de 2021, tem
trazido para a superfície emo-
ções, questionamentos, per-
cepções e dores antes não ex-
perimentadas. Ao mesmo tem-
po que é difícil lidar com tais
sentimentos, é possível trans-
formá-los em arte, talvez essa
seja a poesia da vida, aprender
e ressignificar as dores. Ca-
milla inês exemplificou essa
teoria com maestria em seu
primeiro trabalho autoral, o
EP ‘Gotas de oceano’. A can-
tora diz desejar que essas go-
tas de oceano inundem os co-
rações de paz, amor e alegria.

Em entrevista concedida
ao Essência, Camilla inês con-
ta que o EP ‘Gotas de oceano’
a colocou em contato com sua
melhor versão. “Tudo me ins-
pirava a compor. Gosto quan-
do estou nesse processo pro-
dutivo, quando o meu lado
artístico está presente, essa é
a minha melhor versão”. o
projeto surgiu parte em Por-
tugal e parte no Brasil. Ela
compôs ‘Leira’, ‘Morena’ e
‘Contra-o-Ponto’ em solo por-
tuguês. As outras músicas fo-
ram compostas durante o pro-
cesso de produção do próprio
disco. “Enquanto o produtor
Swami Jr. trabalhava nos ar-
ranjos eu estava compondo”.

Com sete faixas autorais
produzidas pelo vencedor do
Grammy Latino, Swami Jr., ‘Go-
tas de oceano’ foi concebido du-
rante o isolamento social, o
que trouxe para as músicas
vestígios dos momentos de in-
trospecção, decorrentes da pan-
demia e tão fortemente viven-
ciados pela artista. Sem perder
a essência do Jazz, gênero ex-
plorado por ela no álbum ‘Jazz-
mine’ de 2011, neste ela se
aproxima da MPB, mas Camil-
la garante que tem um pouco
de tudo, pois em cada canção o
público ouve elementos dife-
rentes, que dialogam muito
bem com os arranjos.

Camilla alega ter sido en-
riquecedor o processo de pro-
dução remota ao lado de Swa-

mi Jr. “Cada vez que eu apre-
sentava ao Swami Jr. uma
nova canção, percebia nele
um grande entusiasmo e amor
pelo projeto. Ele ficava en-
cantado com as letras e músi-
cas. Ele foi um querido. hou-
ve um encontro musical ma-
ravilhoso entre ambos, cres-
cemos muito: musical e pro-
fissionalmente. foi muito pro-
veitoso esse caminhar”, elogia
a cantora. Em sua estreia como
compositora, ela também an-
gariou elogios do produtor.

Pela primeira vez Camilla
assina a autoria de todas as
canções, e revela que está mui-
to feliz com essa nova fase da
carreira. “ isso me proporciona
a liberdade de mostrar ao pú-
blico minha forma de pensar,
criar, compor. Acho que o pú-
blico poderá me conhecer me-
lhor, é como se eu estivesse
perpetuando tudo aquilo que
meus pais começaram”. É nes-
se clima de intimidade que a
artista espera que o público
goste e se identifique com suas
músicas. “o artista tem a mis-
são de provocar algo com sua
arte, eu espero poder despertar
algo nas pessoas”, enfatiza.

Desde o lançamento, Camil-
la ouviu pessoas falarem que
‘Sereia’ foi feita para ela. outras
dizerem que não param de ou-
vir ‘vã filosofia’, outras é ‘Con-
tra-o-Ponto’, por ser forte e ter
uma mensagem contra a into-
lerância de uma sociedade an-
tropofágica. “Bem, cada pessoa
tem um universo interior para
se identificar com cada can-
ção. fico muito feliz com isso,
pois sinto que essas canções já
pertencem a outras pessoas.
Essa é a minha missão como ar-
tista, provocar e a arte é gene-
rosa por si só: Ela pertence a
quem se identifica com ela".

As canções e suas
histórias

o EP abre com a faixa ‘Con-
tra-o-Ponto’, uma música dan-
çante que convida o público
para refletir sobre os rótulos
sociais. Com um elegante nai-
pe de metais, ela é também
uma evocação de coragem
contra uma sociedade forma-

tada por padrões deturpados
por uma massa, muitas vezes
xenofóbica, homofóbica ou
racista. Já a música ‘Morena’
é um autorretrato, uma can-
ção que relembra a linguagem
do saudoso Dominguinhos. A
faixa recebeu a luxuosa in-
terpretação do talentoso Mes-
trinho do Acordeom.

Em ‘vã filosofia’ Camilla
confirma a afinidade musical
com Swami Jr., a voz do pro-
dutor evolui com delicadeza
na faixa. A música surgiu du-
rante um desabafo nas redes
sociais sobre como muitos es-
tavam perto de suas famílias,
mas isolados ao mesmo tem-
po. ‘Gotas de oceano’, faixa tí-
tulo do disco, mistura senti-
mentos e emoções em uma
mensagem íntima da artista
para tempos tão difíceis.
"Quando decidi escrever essa
canção quis falar da unicida-
de, que juntos venceremos
esse momento tão difícil para

todos nós. É na união que
nos fortalecemos”, revela.

Sua trajetória
Camilla inês começou sua

carreira musical como artista
independente em 2005, mas
está no palco desde criança,
participando com seus pais de
festivais de música. “venho de
uma família musical, meus
pais participaram de vários
festivais de música, quem in-
terpretava as canções deles
era minha mãe, minha irmã e
eu, sempre foi assim, uma fa-
mília unida até hoje pela mú-
sica. Apesar de ter estudado
música em algumas escolas e
conservatórios, devo a eles a
minha formação musical. Per-
cebo isso claramente nas mi-
nhas composições”, relembra. 

Em 2007, ela gravou o pri-
meiro disco para se apresentar
nas casas de shows de Recife.
Entretanto, após disponibilizar
as músicas na plataforma do

MySpace, imediatamente hou-
ve uma reação positiva. “Re-
cebi o convite de dois grandes
‘headhunters’ para divulgar
as músicas e meu trabalho
em um grande programa de
rádio que toca, até hoje, no
mundo inteiro, o ‘Jazzmasters’
Em seguida veio o convite da
Livraria Cultura para eu fazer
uma temporada de concertos
no auditório da Livraria que fi-
cava no Paço Alfândega”. 

Após a temporada de su-
cesso em Brasília e São Paulo,
a artista entrou no estúdio em
2011 e lançou o disco ‘Jazz-
mine’. “Esse trabalho me trou-
xe muitas alegrias, pois atra-
vessou fronteiras e foi pré-se-
lecionado para o grande Prê-
mio da Música Brasileira. foi
motivo de realização e alegria
para mim e todos que parti-
ciparam neste projeto”, conta.
Em 2015 lançou o disco ‘The
Rhythmof Samba’, que tem
sua primeira parceria com
Roberto Menescal na música
‘Talvez eu te encontre por aí’.
E não para por aí, desde então
ela se dedica a música com
muito amor.

Camilla inês finaliza a en-
trevista dizendo que quem
quiser ouvir o EP, ouvirá de
forma rasa, mas quem quiser
mergulhar nas letras e melo-
dias, ouvirão muitas coisas
que não são ditas de forma ób-
via. E quem quiser conhecer
um pouco mais da trajetória
musical artista, basta visitar o
site www.camillaines.com.
Para ouvir o discopoético, plu-
ral, sensível, instigante, pro-
vocador e espontâneo ‘Gotas
de oceano’, ele está disponível
em qualquer plataforma digi-
tal da preferência do ouvinte.
(Lanna Oliveiraé estagiária
do jornalO Hoje)
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Um mergulho na 
intimidade de 
Camilla Inês 

Cantora apresenta seu
disco ‘Gotas de oceano’, seu

primeiro trabalho autoral

‘Gotas de Oceano’ apresenta
sete faixas e já está disponível
em todas as plataformas
digitais de música
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Malhação - sonhos
Duca leva nat à Pedra do

Índio. roberta exige muito de
marcelo na aula. heideguer
mostra para lobão as fotos
que cobra lhe enviou. Bianca
e João ouvem Gael falar para
Dandara que Karina pode não
ser sua filha. rico, BB, Guta e
Joaquina chegam a marechal
hermes e procuram Wallace.
Duca e nat descobrem vestí-
gios de um acampamento na
trilha. Karina pede que Pedro
sempre lhe conte a verdade.
Bianca e João encontram Duca
e nat na trilha. Bete, mari e
Jeff criticam o figurino e a ma-
quiagem de Sol. 

Gênesis
a caravana de abrão retor-

na ao acampamento. agar fala
mal de Sarai para abrão. a pre-
sença de massá incomoda a to-
dos no acampamento. ló de-
cide partir para Sodoma. abrão
tranquiliza Sarai. Deus fala com
abrão. Sarai faz uma proposta
à agar. Deus pede um sacrifício
a abrão. abrão avisa que fará
uma aliança com Deus. a ca-
ravana de abrão retorna ao
acampamento. agar fala mal
de Sarai para abrão. a presen-
ça de massá incomoda a todos
no acampamento. ló decide
partir para Sodoma. abrão
tranquiliza Sarai. 

A Vida da Gente
manuela e ana não se en-

tendem. alice fotografa com
renato. manuela fala com Jú-
lia que ela vai visitar ana na
companhia de iná. lourenço
encoraja rodrigo a conversar
com ana. alice mostra as suas
fotos antigas para renato.
lourenço pede para reatar
com celina. o coordenador
da escola de Tiago sugere que
cris leve o filho a um psicólo-
go. rodrigo fica desolado por
ana não querer recebê-lo.
nanda discute com eva na re-
cepção do hospital. iná leva Jú-
lia para ver ana. Vitória não va-
loriza os avanços de Sofia. 

Triunfo do Amor
maria Desamparada e seus

sequestradores entram no es-
conderijo, infestado de ratos,
no porão de um prédio aban-
donado. na Televisão, o dire-
tor grita com leandra por vir
ao set bêbada como um gam-
bá. ela jura que alguém subs-
tituiu a água por vodca, mas
ninguém acredita nela. Gui-
lherme atende uma ligação
dos sequestradores infor-
mando que maria está pronta
e esperando por ele. osvaldo
fica com pena de leandra e
pede ao diretor que lhe dê ou-
tra chance. ele diz que vai en-
chê-la de café no refeitório. 

império
magnólia obriga maria Ísis

a beber um preparado para
aumentar sua fertilidade.
cristina dá início às obras do
camelódromo. elivaldo des-
cobre que não deixará a pri-
são na data prevista. João lu-
cas autoriza a confecção da
nova coleção de joias. maria
Ísis liga para José alfredo e
fala com João lucas sem sa-
ber. lorraine tenta descobrir
o endereço de maria marta
com cora. José Pedro recebe
notícias do pai e as repassa
para Silviano. José alfredo se
emociona com a presença
dos filhos.

RESUMO
t

De noVelaS

Saúde e
estética 
Especialista ensina, em entrevista ao
O Hoje News, como conciliar a ali-
mentação saudável com a beleza de
forma segura

Liv Lorrany Costa

A combinação da saúde
com a estética é o que po-
demos chamar de ‘casa-
mento perfeito’. Atualmen-
te se discute bastante o que
seria o padrão de beleza, e
se de fato ele existe. Para di-
versos profissionais da área
da saúde, ser saudável é
ser bonito e é o que de fato
está na moda.

Conhecido como nutró-
logo das estrelas, o Dr. We-
der Willian, que possui um
grande currículo e é refe-
rência na área, foi o entre-
vistado pela apresentadora
Jordana Ayres no o hoje
News. Artistas como Rafa
Kallimann, Gusttavo Lima,
Marrone e felipe Araújo já
passaram pelo médico.

Ao ser questionado so-
bre o que é mais buscado
pelos pacientes, Weder res-
ponde que disparadamente
é a busca pela melhora es-
tética do corpo. Além disso,
também buscam por mais
disposição e energia. 

“Quando a gente vai in-
vestigar as vitaminas, os hor-
môniosé possível traçar um
caminho em que a pessoa vai
ficar mais disposta, e ter
mais energia para o dia todo.
E isso reflete da parte estéti-
ca, pois quando há falta de vi-
tamina você tem uma pele de
qualidade pior.”

Ele afirma que a parte
interna reflete completa-
mente na externa, e por
isso é de extrema impor-
tância consultas médicas.
Ainda de acordo com o mé-
dico, é por conta dessa falta
de cuidados com a saúde in-
terna, que nem sempre os
procedimentos estéticos
funcionam.

o nutrólogo faz uma crí-
tica em relação aos proce-
dimentos que estão na
moda, “tudo que está na
moda hoje vai ser o que
não presta amanhã.” E faz

uma alerta aos procedi-
mentos milagrosos e rápi-
dos demais, pois não irão
trazer resultados benéficos. 

Weder finaliza a entre-
vista trazendo uma exce-
lente dica de alimentos para
quem quer emagrecer de
forma saudável. “A primei-
ra coisa é melhorar a quali-
dade de alimentação em re-
lação aos vegetais, quanto
mais vegetais temos no nos-
so prato, mais vamos viver,
e isso foi comprovado cien-
tificamente”. 

Assista a entrevista na íntegra em nosso canal no Youtube

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

NOTA AO LEITOR
t

Renata Bicalhofotógrafa, professora de yoga e escritora, hoje vive na Costa Rica

LIVRARIA
t

‘o Jardim de
Chloe’ já conquista o
coração dos peque-
nos leitores com a his-
tória de bonecas fa-
lantes, um gato tra-
vesso e um elefante
sonhador, mas é com
o apoio da tecnologia
que o encantamento
em torno da obra é
completo. A produ-
ção convida as crian-
ças a interagir com
um universo cheio de
cores e movimentos
por meio da tecnolo-
gia dos QR Codes.

Ao apontar a câ-
mera do celular para
códigos presentes nas
ilustrações – que estão
em preto e branco, é
possível ver a ima-
gem colorida e ani-
mada, brincadeira
que torna a leitura
ainda mais divertida.
Lançado em três idiomas
(português, espanhol e inglês)
o livro de Renata Bicalho mos-
tra o poder que os amigos têm
de encorajar uns aos outros.

A personagem principal,
Chloe, é uma menina de sete
anos que compartilha os dias
com uma coleção de bonecas
falantes. Do fundo do mar ao
espaço, elas contam histó-
rias sobre amizades, cora-
gem e sonhos que viveram
antes de chegar ao quarto da
protagonista.

intrigada, a mãe pergun-
tou, “Como assim, Chloe? Um
cartão postal para a sua bo-
neca, com a imagem de va-

galumes brilhando em um
céu escuro e a mensagem de
alguém que assina como ‘Ele-
fante’? Ele ainda escreve que
está feliz e que quer agrade-
cer à Maya pela coragem que
ela lhe deu”. Chloe, isso é al-
guma brincadeira das suas
amigas da escola?” (o Jar-
dim de Chloe, pág. 77)

Mineira, formada em Di-
reito, fotógrafa e agora es-
critora, Renata Bicalho foi
professora de inglês e por-
tuguês como segunda lín-
gua. ‘o Jardim de Chloe’,
obra de estreia da autora,
surgiu a partir de um curso
de escrita na Costa Rica,

onde mora atual-
mente. “Ao final do
primeiro ano de cur-
so, minha professora
me perguntou se eu
já havia reparado
como vários dos
meus textos eram
partes e pontas de
uma mesma histó-
ria. Confesso que na
hora eu ri! Nunca
havia pensado nis-
so”, conta Renata,
que seguiu os con-
selhos da professora
e hoje tem o livro
publicado em três
idiomas.

Sobre a autora
Renata é mãe or-

gulhosa de dois ado-
lescentes e é apaixo-
nada pelos livros des-
de pequena. Durante
a gravidez, seu mari-
do foi transferido a

trabalho para a itália, e foi nes-
se momento, que ela começou
a se familiarizar com a arte de
reinventar-se. 

Advogada de formação
deixou o universo das leis
para virar mãe em tempo in-
tegral, num país distante e
sem família por perto. Já
morou nos Estados Unidos e
hoje vive na Costa Rica. foi
professora de inglês e de
português como segunda
língua para crianças. É fo-
tógrafa, professora de yoga
e escritora. Renata usa a
arte para criar seu próprio
jardim de gratidão e incen-
tivar a criatividade.

Encantadora história
Disponível em três idiomas, ‘O Jardim de Chloe’ une litera-
tura e tecnologia para inspirar o pequeno leitor

O nutrólogo
faz uma crítica
em relação aos
procedimentos
que estão na
moda, “tudo
que está na
moda hoje 
vai ser o que
não presta
amanhã.”
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A orquestra Sinfônica Jo-
vem de Goiás (oSJG), um pro-
jeto da Escola do futuro de
Goiás em Artes Basileu fran-
ça, apresentará concerto com
o quarteto de cordas nesta
sexta-feira (07), às 16h, no
hospital Municipal de Apa-
recida de Goiânia (hMAP). A
ação será realizada em ho-
menagem ao Dia das Mães e
também visa levar alegria e
esperança aos pacientes, fa-
miliares, amigos e funcioná-
rios da unidade de saúde nes-
te momento de pandemia.             

o quarteto será formado
pelo violista Lucas vieira Lima,
pelos violinistas Gabriel Tei-
xeira e ismael de Lima Pessoa
e pelo violoncelista Davi Wil-
liam. A direção musical será
do maestro e Diretor Artístico
da oSJG, Eliel ferreira.

Renan Cardoso Mamedes,
psicólogo e Coordenador de
humanização do hMAP rela-
ta que o hospital já recebeu

ações como essa em alguns se-
tores da unidade, mas que
com a relevância da oSJG,
será a primeira vez. “iniciati-
vas assim são sempre muito
positivas! Aqui no hMAP, nós
prezamos pela humanização
no atendimento, não só aos
pacientes e acompanhantes,
mas também a todos os nos-

sos profissionais”, pontua.
Para Lucas vieira Lima,

que atua na oSJG há oito
anos, a expectativa é de real-
mente levar felicidade e es-
perança às pessoas. “Acredito
que essa ação ajuda muito na
recuperação dos pacientes e
traz esperança e que a músi-
ca ajuda também os familia-

res a passar por esse mo-
mento difícil, porque ela tem
o poder de mexer com o es-
pírito das pessoas. Através
da música podemos levar ale-
gria onde há tristeza, espe-
rança onde há desespero/ de-
sesperança e luz onde há es-
curidão”, comenta.  

ismael de Lima Pessoa,
músico da oSJG há três anos,
reafirma a importância do
concerto para aliviar o es-
tresse das pessoas e promo-
ver a expressão de singula-
ridades. Segundo ele, tal pro-
jeto também “exerce uma
importante função na cons-
trução de identidades na so-
ciedade em geral”.

SERVIÇO
Concerto da OSJG em ho-
menagem ao Dia das Mães 
Quando: sexta-feira (7), às 16h
Onde: Avenida v-5, N° 365-
431, Cidade vera Cruz - Apa-
recida de Goiânia

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realiza
concerto em homenagem ao Dia das Mães

Homenagem a Lulu santos 
o replay desta sexta-fei-

ra (7) reúne os sucessos de
lulu Santos em homena-
gem ao aniversário do can-
tor, que chegou aos 68 anos
na última terça-feira (4).en-
tre as canções selecionadas
do compositor estão 'Tem-
pos modernos', 'um certo
alguém', 'agora Só Falta
Você' e 'cicatriz'. o replay é
transmitido na Play Fm toda
sexta-feira, das 19h30 às
21h, com reapresentações
aos domingos no mesmo
horário. Quando: sexta-fei-
ra (7). onde:
aplicativo:(Band rádios). ho-
rário: a partir das 19h30. 

especial Dia das Mães
nesta sexta-feira (7), às

13h30, no instagram @rpcpa-
rana você confere uma live
especial com a influenciado-
ra digital creide.ela soma

mais de 600 mil seguidores
em sua conta oficial onde
compartilha seu dia a dia
como mãe de forma bem hu-
morada e muito positiva.
Quem vai mediar o bate-papo
é a comunicadora carla lima.
Quando: sexta-feira (7). onde:
(@rpcparana). horário: 13h30.

Live solidária 
Gusttavinho Sobral é um

dos convidados especiais
do cantor lucas aragão que
vai comandar a live Solidá-
ria nesta sexta-feira (7), di-
reto do seu canal do Youtu-
be. Gusttavinho acaba de
lançar seu terceiro disco ‘So-
frendo sem querer’ quem
vem com uma nova pegada
com produção do m 10 e
com o sucesso ‘merendi-
nha’.o hit ‘Deixa eu superar’

ganhou uma nova roupa-
gem e o ritmo agradou os
fãs que elogiaram a regra-
vação nas redes sociais do
artista. Quando: sexta-feira
(7). onde: YouTube: lucas
aragão. horário: 18h. 

Documentário inédito 
o documentário inédito ‘a

ilha esmeralda da malásia’ é
destaque da programação
da TV Brasil nesta sexta-feira
(7), às 21h30. ao revelar pa-
raísos ecológicos onde anti-
gas cascatas de selvas tropi-
cais desaguam em mares
cristalinos, a produção do-
cumental apresenta o arqui-
pélago como uma jóia da
natureza.Durante a atração
exibida pela primeira vez na
emissora pública, imagens
surpreendentes mostram
que cada ilha da malásia é
um refúgio para a fauna.
Quando: sexta-feira (7). onde;
TV Brasil. horário: 21h30.

Lulu Santos é o homenageado na atração de rádio ‘Replay’ 

Iniciativa visa levar mensagens de alegria na pandemia

AGENDA
t

culTural HORÓSCOPO
t

Anitta é flagrada com novo
affair bilionário em res-
taurante de Miami

anitta e o novo affair, o
empresário michael chetrit,
foram fotografados juntos
em miami, nos estados uni-
dos. o casal estava deixando
um restaurante local quando
foi flagrado por fotógrafos
que registraram a movimen-
tação dos dois, mostrando
que o romance vai muito
bem após troca de beijos em
festa. a poderosa acenou
para as câmeras, bem-hu-
morada. os dois foram vistos
juntos pela primeira vez des-
de a troca de beijos em festa
e mostraram que o romance
continua. (Purepeople)

Campeã do 'BBB 21', Juliet-
te quer usar prêmio para
pagar cirurgia da mãe:
"Vou dar conforto"

campeã do ‘BBB 21’, Ju-
liette quer dar um destino
especial à parte do prêmio: a
paraibana que conquistou
mais de 90% dos votos do
público para levar para casa
r$1,5 milhão quer pagar
uma cirurgia para sua mãe,
Dona Fátima. "Vou dar a ela
o que eu não pude dar para
a minha irmã. a minha irmã
morreu num hospital públi-
co, e ela não teve escolha, e
a minha mãe agora vai ter",
disse. a advogada explicou
que a matriarca tem uma
má-formação congênita que

ocasionou um aVc em 2019.
"ela tem um 'buraquinho'
no coração. ela teve um aVc
porque precisava fechar e
teve a pandemia, e ela não
pode. mas, se ela quiser,
porque é uma opção", ga-
rantiu a nova milionária, ain-
da com planos de comprar
uma casa com o dinheiro.
"Se ela quiser operar no me-
lhor hospital, com os me-
lhores médicos, ela vai es-
colher. Se ela não quiser, eu
vou respeitar", adicionou Ju-
liette. (Purepeople)

Marido de simone se en-
canta por semelhança en-
tre cantora e a filha, Zaya

Filha mais nova da canto-
ra Simone, Zaya, de 2 meses,
protagonizou uma foto com-
partilhada pela artista no ins-
tagram. "olhos da mamãe!",
apontou a baiana na legenda
do clique em que a menina,
já comparada ao irmão, hen-
ry, de 6 anos, aparecia com
uma mamadeira e com o
olhar atento à câmera. mari-
do de Simone, Kaká Diniz fi-
cou encantando com a pe-

quena e a semelhança entre
as duas. "ai, meu Deus!",
tietou o empresário, com
quem a cantora compartilha
os cuidados com os herdei-
ros. assim como Kaká, di-
versos famosos comenta-
ram. "coisa mais linda", es-
creveu Débora Silva, mulher
de mano Walter. lorena im-
prota, grávida de seu pri-
meiro herdeiro com leo San-
tana, admitiu: "não aguen-
to". "muito linda, Jesus! amo
vocês", declarou-se o forro-
zeiro Tierry. (Purepeople)

CELEBRIDADES

fora do ‘BBB 21’,
fiuk falou pela pri-
meira vez sobre as di-
ficuldades financeiras
que alegou passar du-
rante o reality e negou
boatos de ainda ser
sustentado pelo pai,
fábio Jr. No último do-
mingo (2), o cantor
afirmou ter precisa-
do vender guitarra,
carro e outros bens
pessoais para ajudar a
família na tentativa
de convencer os teles-
pectadores a lhe da-
rem o prêmio de R$
1,5 milhão. o discurso
rendeu muitos memes

fora da casa e até ru-
mores envolvendo re-
volta de fábio Jr. "A
galera não perdoa.
Ainda não rolou o mo-
mento do sermão. fa-
lei rapidinho com ele
(com o pai, fábio Jr.),
estou sem dormir ain-
da", contou fiuk em
coletiva, segundo a
Quem. "Acabei me ex-
pondo muito na hora
e já vi alguns memes.
fui um pouquinho
over ("em excesso",
em português), fiquei
um pouco emociona-
do", admitiu o irmão
de Cleo.(Purepeople)

Fiuk admite ter exagerado sobre problemas
financeiros e nega mesada de Fábio Jr

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia em que Sol e urano se jun-
tam contra Saturno. neste mesmo
dia, a lua chega em seu signo,
ariano. o dia pede avanços a par-
tir de novas ações: o que pode ser
importante pensar ou realizar e
que você ainda não está enxer-
gando, querido ariano?

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

a lua chega em Áries. o dia
pede que vocês se conectem às
suas intenções, saiam do piloto
automático da vida e percebam
o que falta para a realização
dos seus desejos, então come-
cem a abrir espaço para que
tudo se materialize.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Dia em que Sol e urano se
juntam contra Saturno. a lua
chega em Áries. o que é mais im-
portante hoje? o dia pede dis-
cernimento para separar tudo
que te distrai do que realmente
importa. o dia tende a correr em
sua normalidade.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Dia em que Sol e urano se
juntam contra Saturno. o dia
pede foco no seu projeto de vida
e nas pessoas que fazem parte
dela. É hora de ter coragem para
avançar na carreira.o dia favo-
rece a mudança e as podas de
amarras mentais.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Dia em que Sol e urano se jun-
tam contra Saturno. a lua chega
em Áries, portanto os avanços
acontecem conforme as relações
fluem. Podem acontecer atrasos
nos planos ou no trabalho devido
às parcerias em geral.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

a lua chega em Áries, por-
tanto o dia te desafia a ter per-
sistência e dedicação. É preciso
ter um olhar apurado aos deta-
lhes. a comunicação e a mente
criativa estão ativadas e você
está conseguindo pensar de uma
forma mais apaziguadora.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

esse dia te desafia a dar mais
atenção às relações e às emo-
ções das pessoas à sua volta.
isso, por si só, pode ser difícil, afi-
nal a vida anda cobrando muito
e trazendo muitas responsabili-
dades e mudanças que exigem
profundidade e reflexão.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Dia em que Sol e urano se
juntam contra Saturno. a lua
chega em Áries, portanto toda a
dedicação de hoje vai valer a
pena. Foco no que precisa ser fei-
to; ainda que seja muita coisa,
não desanime. Seu fim de se-
mana agradece.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a lua chega em Áries, por-
tanto hoje o dia pede foco em
coisas que enriqueçam seu dia,
que tragam conhecimento e
boas energias. estudos, leitu-
ras, boas conversas ou, ainda,
uma boa prática física podem
acalmar o coração.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

a lua chega em Áries, por-
tanto é dia de colocar energia no
trabalho para resolver os desafios
com uma boa dose de inovação e
bastante flexibilidade, senão o
dia fica pesado e o sistema ner-
voso poderá ficar abalado.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia em que Sol e urano se
juntam contra Saturno. os de-
safios de hoje serão resolvidos a
partir de muita conversa e de
uma boa dose de empatia. É im-
portante se colocar no lugar dos
outros para se manter bem nas
suas relações.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

a lua chega em Áries, por-
tanto é um ótimo dia para vender
algo que não usa mais. Desape-
gue e ainda faça bons negócios,
pisciano! É um dia em que, quan-
to mais tiver atitudes altruístas e
palavras de generosidade, mais
o dia fluirá positivamente.
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Elysia Cardoso

Ao longo de sua história, o
Prêmio Jabuti tornou-se refe-
rência entre as premiações do
mercado editorial do Brasil e é
um patrimônio do país. Sua re-
levância é resultado de um tra-
balho que, desde 1958, reco-
nhece a potência da produção
nacional, valoriza cada um dos
elos que formam a cadeia do li-
vro, dialoga com os seus mais
diversos públicos e acompa-
nha as mudanças da sociedade.

É com esse espírito que a
Câmara Brasileira do Livro
(CBL) anuncia os preparativos
para o 63º Prêmio Jabuti, uma
edição que consolida sua pre-
sença digital e fortalece sua
pluralidade. Nesta edição, o
editor e tradutor Marcos Mar-
cionilo assume a curadoria
da premiação e traz consigo a
experiência de uma trajetória
de 42 anos no mercado edito-
rial. Juntam-se a ele no con-
selho curador especialistas e
profissionais de múltiplas
áreas do conhecimento: Ana
Elisa Ribeiro, Bel Santos
Mayer, CamileMendrot e Luiz
Gonzaga Godoi Trigo.

De acordo com vitor Ta-
vares, presidente da CBL, em
2021, algumas novidades fa-
zem com que o acesso ao Ja-
buti seja ainda mais dinâmi-
co. "o prêmio está cada vez
mais digital, ágil e aberto ao

diálogo. Dessa forma, ele con-
solida mudanças importan-
tes do passado com o olhar
para o presente e para o fu-
turo, para onde as mais di-
versas comunidades do livro
se encontram", conta.

Confira o que 
muda em 2021

o ambiente das inscrições
passa a ser o Portal de Servi-
ços da CBL. Autores e editores
que já possuem cadastro po-
dem efetuar o login com o
usuário preexistente, ou adi-
cionar um novo, e selecionar
‘Prêmio Jabuti’. Já os novos
usuários precisarão efetuar
um cadastro, criar um login e
uma senha antes de selecionar
‘Prêmio Jabuti’ e dar sequên-
cia à inscrição. o prazo para
participar será até as 18h do
dia 1º de julho de 2021.

Pelo quinto ano consecu-

tivo, os valores das inscrições
não foram alterados. E, ex-
cepcionalmente em 2021, ha-
verá um desconto de 10%
para todas as inscrições rea-
lizadas nos primeiros 30 dias.
A promoção é válida para to-
dos os participantes, autores
independentes, editoras, edi-
tores, associados e não asso-
ciados da CBL, e também para
todos os tipos de inscrição,
obra individual ou coleção.

"Cada uma das mudanças
promove mais amplo acesso
ao maior prêmio do livro do
brasileiro. Usar a plataforma
da CBL acelera o processo
das inscrições de todos os que
já solicitaram o iSBN, ficha ca-
talográfica ou outro serviço, já
que todas as informações fi-
cam disponíveis em um único
lugar e nos perfis de cada
usuário. E a decisão de man-
ter o mesmo valor de inscri-

ção e oferecer o desconto são
uma forma de ajudar ainda
mais todos os profissionais
do livro diante das dificulda-
des enfrentadas pelo setor",
destaca vitor Tavares, presi-
dente da CBL.

Personalidade Literária
A cada ano, o Prêmio Jabuti

celebra as figuras fundamen-
tais da arte e do pensamento
em um país ávido por inclusão
e representatividade. Em 2021,
ignácio de Loyola Brandão re-
ceberá a homenagem. Em sua
bagagem, um dos mais céle-
bres autores brasileiros car-
rega muitas histórias, 47 li-
vros, além de inúmeras re-
portagens escritas no Brasil e
em países como itália e Ale-
manha. Ele também coleciona
prêmios, entre eles, cinco es-
tatuetas do Jabuti.

"É uma honra celebrar a

vida e a obra de um autor
que, em suas mais diversas
formas de escrita, retrata tão
bem o Brasil e toda a sua com-
plexidade. Através de sua lite-
ratura abrangente, ele sem-
pre nos convida a refletir sobre
temas essenciais e que definem
o nosso país", ressalta vitor Ta-
vares, presidente da CBL.

"A reação de ignácio de
Loyola Brandão ao convite
para ser nossa Personalidade
Literária em 2021 foi emocio-
nada e comovente. Sua pre-
sença e sua história em nossa
cena literária justificam a es-
colha por se tratar de um autor
o tempo todo atento a pensar
literariamente o que foi, o que
é e o que deve ser o Brasil. Sua
obra acende em seus leitores e
leitoras a chama de uma es-
perança crítica", nos conta
Marcos Marcionilo. (Especial
para O Hoje) 

Sempre plural e
acompanhando o
ritmo das transfor-
mações do mundo,
maior premiação
do livro brasileiro
consolida sua pre-
sença digital

Em 2021, Ignácio de Loyola Brandão receberá a homenagem do 63º Prêmio Jabuti

Vem aí o 63º Prêmio Jabuti

FiLMes 

The OldGuard
em The oldGuard, andy (char-
lize Theron) e seus compa-
nheiros formam um grupo de
soldados que possuem a ines-
timável virtude da vida eterna.
eles vivem através dos anos
oferecendo seus serviços como
mercenários para aqueles que
podem pagar, se passando
como seres humanos comuns
dentre os demais. no entanto,
tudo muda com a descoberta
de que existe uma outra imor-
tal que atua como fuzileirana-
val.Direção: Gina Prince-Byt-
hewood. elenco:  charlizeThe-
ron, KiKi layne, matthias Schoe-
naerts. Streaming: netflix.

AVA
ava (Jessica chastain) é uma
assassina profissional que tra-
balha há anos para uma orga-
nização especializada em ope-
rações governamentais secre-
tas. Sua rotina consiste em
viajar ao redor do mundo rea-
lizando execuções de forma
sutil e objetiva. Quando uma
missão acaba de maneira com-
pletamente fora do esperado,
ela é forçada a lutar pela pró-
pria sobrevivência. Direção:
Tate Taylor. elenco: Jessica
chastain, John malkovich, com-
mon. Streaming: netflix.

Soul 
em Soul, duas perguntas se
destacam: Você já se perguntou
de onde vêm sua paixão, seus
sonhos e seus interesses? o
que é que faz de você... Você? a
PixaranimationStudios nos leva
a uma jornada pelas ruas da ci-
dade de nova York e aos reinos

cósmicos para descobrir res-
postas às perguntas mais im-
portantes da vida. Dirigido por
Pete Docter e produzido por
Dana murray.Direção: Pete Doc-
ter, KempPowers. elenco: Ja-
mie Foxx, Tina Fey, Graham
norton. Streaming: Disney plus.

Capitã Marvel 
em capitã marvel, carol Dan-
vers (Brielarson) é uma ex-
agente da Força aérea norte-
americana, que, sem se lem-
brar de sua vida na Terra, é re-
crutada pelos Kree para fazer
parte de seu exército de elite.
inimiga declarada dos Skrull,
ela acaba voltando ao seu pla-
neta de origem para impedir
uma invasão dos metaformos,
e assim vai acabar descobrin-
do a verdade sobre si, com a
ajuda do agente nick Fury (Sa-
muel l. Jackson) e da gata

Goose.Direção: anna Boden,
ryan Fleck. elenco: Brie larson,
Samuel l. Jackson, Jude law.
Streaming: Disney plus.

sÉRies

Cobra Kai 
Trinta e quatro anos depois de
Daniel larusso (ralph macchio)
e Johnny lawrence (William Zab-
ka) se enfrentarem, a rivalidade
entre os dois ressurge quando
lawrence decide retomar sua
vida por meio do infame dojo
cobra Kai. esgotado e comple-
tamente falido, ele vê a opor-
tunidade de treinar jovens so-
cialmente inaptos, ajudando-
os a se defender da hostilidade
lá fora e transformando-os em
verdadeiros campeões. Já Da-
niel, agora um revendedor de
carros de sucesso, tenta supe-
rar seus próprios desafios sem

a ajuda de seu mentor, o Sr.
miyagi.Direção: Josh heald, Jon
hurwitz, haydenSchlossberg.
elenco: ralph macchio, William
Zabka, courtney henggeler.
Streaming: netflix.

Wandavision
após os eventos de 'Vingado-
res: endgame'(2019), Wanda
maximoff/Feiticeira escarlate
(elizabeth olsen) e Visão (Paul
Bettany) se esforçam para levar
uma vida normal no subúrbio
e esconder seus poderes. mas
a dupla de super-heróis logo
começa a suspeitar que nem
tudo está tão certo assim. eles
se encontram, na verdade,
dentro de uma constante sit-
com, que vai desde a década
de 50 até os dias de hoje. con-
forme o tempo passa, Wanda
e Visão perdem o controle da
situação, sem saber mais o

que é real e o que é ficção. eles
ficam presos em um eterno vai
e vem: da era de ouro da TV
nos eua, com imagens em
preto e branco, ao presente - e
vice-versa. Direção: Jac Schaef-
fer. elenco:  elizabeth olsen,
Paul Bettany, Kathryn hahn.
Streaming: Disney plus. 

Era Uma Vez
na cidade fictícia de Story-
brooke, no maine, regina (lana
Parrilla) é uma rainha má que
rouba memórias graças à mal-
dição obtida por meio de rum-
plestiltskin (robert carlyle).
Suas vítimas viveram, portanto,
uma realidade imutável duran-
te 28 anos, sem ter qualquer
noção de sua idade. Todas as
esperanças estão depositadas
em emma Swan (Jennifer mor-
rison), filha da Branca de neve
(GinniferGoddwin) e do Prínci-
pe encantado (Josh Dallas). Di-
reção: adam horowitz, edward
Kitsis. elenco: lana Parrilla, Jen-
nifer morrison, Ginnifer Good-
win. Streaming: Disney plus.

The Crown
Filha do rei George Vi (Jared
harris), elizabeth ii (claire Foy)
sempre soube que não teria
uma vida comum. após a mor-
te do seu pai em 1952, ela dá
seus primeiros passos em di-
reção ao trono inglês, a come-
çar pelas audiências semanais
com os primeiro-ministros. ela
assume a coroa com apenas 25
anos de idade, mas com gran-
des compromissos vêm gran-
des responsabilidades. Dire-
ção: Peter morgan, Stephen
Daldry. elenco: olivia colman,
Tobias menzies, helena Bo-
nham carter. Streaming: netflix. 

‘The OldGuard’ é um filme de ação de super-heróis americano com Charlize Theron no elenco

tSUPER TELA



Decisão teria
surgido após
experimentação
da cultura, que
teria ajudado
Marcos a não
sentir mais dores
de uma cirurgia

Não consumindo e nem
utilizando produtos de ori-
gem animal, o veganismo tem
tomado cada vez mais adeptos,
com uma filosofia voltada à
busca por uma vida saudável
e sustentável.  De acordo com
a Sociedade vegetariana Bra-
sileira (SvB), estima-se que,
no Brasil, 23 milhões de pes-
soas são vegetarianas e 7 mi-
lhões são veganas. A demons-
tração, nos últimos anos, dos
brasileiros pela alimentação
sem a presença de carne fez
com que estabelecimentos
com a culinária específica se
levantassem para atender às
demandas do público.

De contato com a cultura ve-
gana desde 2017, o estudante
vitor oliveira, conta sobre a
trajetória que teve que ultra-
passar, por muitas vezes, para
que pudesse fazer a compra de
grãos e produtos específicos
para compor suas refeições.
De acordo com ele, no início
não havia muitas opções de lo-
cais para realizar as compras,
e que, na maior parte destes es-
tabelecimentos os preços eram
extremamente abusivos. “Era

frustrante, pensei diversas ve-
zes em voltar a consumir pro-
dutos de origem animal, tinha
dificuldade para comprar, com
os preços e  tudo isso pela ex-
trema e gritante cultura da
carne”, afirma.

Segundo o estudante, a cul-
tura que ronda Goiânia hoje,
não tanto como antes, tem os
seus níveis de adoração por
carne. “Na minha casa era todo
dia um prato diferente, porém,
todos eles tinham a presença de
carnes animais”, conta. vitor
conta que começou a reparar
em ocasiões fora de casa e per-
cebeu também a grande co-
mercialização e glamourização
do produto. hoje, ele encara que
a situação não se encontra
como antes, mas, ainda não é o
ideal para o público vegano. “A
cada duas ruas você encontra
um açougue, mas, não é nem
possível pensar, por enquanto,
em um estabelecimento que
venda produtos não animais
há cada, pelo menos, 1km de
distância. Entretanto, eles estão
cada vez mais se multiplicando
e ocupando seu espaço”, com-
plementa.

Com a procura dos adep-
tos da cultura vegana cada
vez maior por produtos e
proximidade com as lojas,
os próprios pertencentes ao
veganismo têm criado seus
estabelecimentos para, além
de suprir as necessidades do
público, expandir a alimen-
tação saudável para mais ho-
rizontes. Na região norte, em
meio a pandemia, o em-
preendedor do ramo de ali-
mentação vegetariana e ve-
gana, Marco Garcia, decidiu
abrir uma empresa de deli-
very de comidas, o veg Cam-
pus (@veg.campus).

De acordo com Marco, em
um momento de sua vida ele
teria realizado uma cirurgia
na mão, da qual nunca para-
va de sentir dor. Após pes-
quisa própria, decidiu expe-
rimentar a cultura do vega-
nismo por um mês, o que fez
com que suas lesões não fos-

sem mais um incômodo, le-
vando assim, a adesão da cul-
tura para a vida. Com a si-
tuação e após conversas com
a irmã, que também é vega-
na, há pouco tempo, a escolha
de Marcos acabou tornando o
seu empreendimento. o veg
Campus, segundo ele, surgiu
da necessidade de muitos ve-
ganos, um local próximo para
poder comprar refeições. “Se
eu quiser pedir alguma coisa,
não tem nada na região nor-
te que eu possa pedir um al-
moço, eu vou ter que ir longe,
despender um dinheiro e não
dá para manter isso todos os
dias”, conta.

Com o intuito de oferecer
opção de alimentação vegana
e vegetariana, primeiramente
para a região Norte, que se-
gundo ele não tem muitas op-
ções e com o apoio do pai, que
tem habilidades com o prepa-
ro de refeições, Marco decidiu

abrir o negócio, que para além
do público da cultura vegana
busca, também, acolher àque-
les que estão procurando fugir
da alimentação a base de pro-
dutos animais. E em relação a
isto, ele conta, que nem todos
os seus clientes são vegeta-
rianos ou veganos, muitos de-
les são o próprio público que
está buscando fugir da cultu-
ra da carne.

Além do investimento no
delivery, Marco utiliza das re-
des sociais para difundir e ins-
truir sobre a cultura. “Em nos-
so instagram colocamos recei-
tas vegetarianas e veganas,
posts informativos, para que as
pessoas tenham informação
sobre o assunto e saibam que
existem diversas possibilida-
des e que uma vida sem a in-
gestão de carne é possível e
muito prazerosa para o bem
dos animais, do planeta e da
saúde de cada um”, conta.
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Negócios

De acordo com a Sociedade Vegetariana
Brasileira (SVB), estima-se que, no Brasil,
23 milhões de pessoas são vegetarianas
e 7 milhões são veganas

Na região Norte, empresário investe
no ramo de refeições sem carne 








