
Candidatura de Iris ao
Senado pode aproximar
Daniel Vilela de Caiado

Desaposentadoria de Iris rezende pode aproximar
Daniel Vilela (mDB) e o governador ronaldo caiado

(DEm) para a disputa eleitoral em 2022. movimento
fortalece a base do democrata na reeleição. Política 6
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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.

s   29º C  
t  15º C

Sem o Goianão, Atlético-
GO foca na classificação
da Sul-Americana
Esportes 7
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renegociação do serviço da dívida
mensal foi feita pela bancada
goiana e pela secretaria de Eco-
nomia com previsão de economia
anual de r$ 200 milhões. Política 2

União aprova
renegociação de
dívidas de Goiás

Após constatar baixa procura
pela imunização contra a co-
vid-19 nos postos de vacinação
na capital, a prefeitura de goiâ-
nia ampliou o grupo de pessoas
que podem ser vacinadas contra
a doença nos próximos dias. 
Cidades 11

Goiânia amplia
vacinação de
grupo com
comorbidades

retração dos investimentos pú-
blicos nos últimos anos influen-
ciou negativamente os investi-
mentos privados, que também
registrou queda. Economia 4

Investimento
público cai e
puxa o privado

os deputados federais José Nelto (podemos),
Lucas Vergílio (Solidariedade) e Vitor Hugo
(pSL) foram citados um suposto esquema que
envolve a distribuição de emendas parlamen-
tares paralelas ao orçamento destinado a de-
putados aliados.  A destinação da verba, em

grande parte, foi para a compra de maquiná-
rios agrícolas que tem como destino municípios
da base eleitoral dos parlamentares. os dados
foram encontrados em 101 ofícios enviados
por deputados e senadores ao ministério do
Desenvolvimento regional. Política 2

Três deputados goianos
são citados em orçamento
paralelo da União

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Prefeito de Goiânia
deve encaminhar programa de
recuperação fiscal (Refis) à Câ-
maara de Vereadores.
Política 2

Jurídica: Reforma tributária
poderá ser pautada nesta se-
mana após retirada de relató-
rio da pauta.
Cidades 10

esplanada: Chineses estão ven-
cendo o lobby na Esplanda para
emplacar produtos no progra-
ma Amazônia Conectada.
Política 6

Wesley Costa

Morros em Goiânia na rota da invasão A construção de goiânia se esbarra na
existência de dois morros que compõem a cidade: mendanha e Serrinha. Sendo os pontos mais altos do
município com 841 e 816 metros respectivamente, os locais sofrem com invasões irregulares. Cidades 9

Depois do anúncio do apoio do
atual presidente da ordem dos
Advogados do Brasil em goiás
(oAB goiás), Lúcio Flávio, à can-
didatura do presidente da Escola
Superior de Advogados (ESA),
rafael Lara, outros pré-candi-
datos da atual base eleitoral se
movimentaram a favor do nome
do candidato que é considerado
pelo atual presidente como “úni-
ca candidatura do grupo”.
Política 6

Lúcio Flávio diz
que situação
conta apenas
com o nome de
Rafael Lara

Essência 13

Ruth de souza
DAmA DA
DrAmAturgIA

Essência 16

atenção ao pet
DEprESSão
AtAcA oS pEtS

Essência
RefoRços no
Vila Nova e
Aparecidense
Em uma segunda-feira agitada,
clubes anunciam retorno de jo-
gadores; Aparecidense encami-
nhou empréstimos de volante e
lateral-esquerdo para a Série D,
enquanto o Vila Nova buscou
reforço no Iporá; meia colorado
retorna ao clube onde foi reve-
lado após três anos. Esportes 8



Jailson Sena

A bancada goiana do congresso e a secretária de Eco-
nomia de goiás, cristiane Schmidt, renegociaram a dívida
do Estado com a união com uma diminuição das taxas de
pagamento. o débito, em questão, seguia duas leis que
possuíam diferentes condições de pagamento. com apro-
vação da menor, será gerada uma economia de 200
milhões anuais em 13 anos.

“tive que fazer uma intensa negociação com os depu-
tados e senadores para que seja incluído o artigo que
trata da renegociação da dívida que seguia a lei 8727,
com as condições da lei 9496. com isso, vamos ter uma
economia anual de 200 milhões por ano até 2034”, relata
cristiane ao o Hoje. Essas leis, são as que alguns estados
aderiram em anos anteriores para quitar os débitos.

“Infelizmente, goiás e um outro estado que já parou
de pagar a muito tempo, entraram na 8727 que o indexador
é o Índice geral de preços – mercado (Igp- m), + 7%. Hoje
o Igpm está na casa dos 30%”, explica. Ela complementa
que as condições da 9496 são melhores devido ser referente
ao Índice Nacional de preço ao consumidor Amplo (IpcA)
+ 4%. “Isso faz uma diferença no fluxo mensal de quanto
será pago por mês no serviço da dívida”, explica.

com essa economia anual, cristiane espera que o
estado mantenha as contas em dia nos trabalhos para a
população. (Especial para O Hoje)

Medida vai gerar economia de R$ 200 milhões/ano

ohoje.com
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Goiás garante
renegociação
de dívidas 
com a União

Samuel Straioto 

os deputados federais José
Nelto (podemos), Lucas Ver-
gílio (Solidariedade) e Vitor
Hugo (pSL) foram citados um
suposto esquema envolvendo
uma estatal do governo Fe-
deral, e que destinado r$ 3
bilhões em emendas para par-
lamentares, ou seja, uma es-
pécie de orçamento paralelo
para conseguir apoio de mem-
bros do congresso Nacional
no Legislativo. os dados foram
encontrados em 101 ofícios
enviados por deputados e se-
nadores ao ministério do De-
senvolvimento regional.

o chamado orçamento se-
creto de Bolsonaro incluía a
compra de tratores e equipa-
mentos agrícolas por valores
até 259% acima do preço de
referência no mercado. As in-
formações foram divulgadas
pelo jornal o Estado de São
paulo no último domingo (9).
o suposto esquema também
atropela leis orçamentárias,
pois são os ministros que de-
veriam definir onde aplicar
os recursos, além de dificultar
o controle do tribunal de
contas da união (tcu) e da
sociedade.

o Estadão revelou a exis-
tência de um suposto esquema

de compra de apoio parlamen-
tar por meio de um novo tipo
de emenda do relator-geral do
orçamento, a chamada rp9.
As máquinas adquiridas são
destinadas a prefeituras para
auxiliar nas obras em estradas
nas áreas rurais e vias urbanas
e também nos projetos de coo-
perativas da agricultura fami-
liar. Nos últimos dez anos, a
ação orçamentária que inclui
a compra de maquinários deu
um salto em valores aplicados.
o gasto passou de r$ 484 mi-
lhões em 2010 para r$ 4,5 bi-
lhões em 2020, segundo ano
de mandato de Bolsonaro.

José Nelto foi citado em
relação a compra de motoni-
veladoras, um dos itens mais
caros nas listas de compras
indicadas por parlamentares.
A aquisição dos bens foi au-
torizada pela Superintendên-
cia regional do centro oeste
(Sudeco). Na cota de Nelto se-
riam compradas quatro má-
quinas desse tipo por r$ 723
mil cada, quando o preço de
referência é r$ 470 mil. Nelto
citou que a verba ao ser di-
recionada ao município,
quem compra o item é o pró-
prio município. outra argu-
mentação é que a regulação
de preço dos maquinários é
feita pelo mercado.

Ainda em relação a aquisi-
ção de motoniveladoras, houve
a citação do deputado major
Vitor Hugo. o nome dele foi
citado quanto a liberação de
rS 2,8 milhões pelo ministério
do desenvolvimento regional
para a compra de quatro mo-
toniveladoras em convênios
que teriam sido indicados por
ele. Até o final desta edição, a
reportagem não obteve retorno
do parlamentar para que co-
mentasse o assunto.

os deputados do Solidarie-
dade ottaci Nascimento (rr)
e Bosco Saraiva (Am) teriam
direcionaram r$ 4 milhões
para compras de máquinas
agrícolas em padre Bernardo
(go). Saraiva teria atendido a
um pedido de ottaci Nasci-
mento, seu colega de partido

que teria destacado ser um pe-
dido do líder da legenda na
câmara, do goiano Lucas Ver-
gílio. A assessoria de imprensa
de ottaci Nascimento informou
que a alocação de recursos
para padre Bernardo não foi
um pedido de Lucas Vergílio. 

“Em nenhum momento so-
licitei ao deputado federal ot-
taci Nascimento (rr), nem para
nenhum outro parlamentar do
congresso Nacional, destinação
de emenda para aquisição de
máquinas agrícolas que vise
atender o município de padre
Bernardo, em goiás, nem de
qualquer outro município no
meu Estado. Enfatizo: não exis-
tiu este tipo de solicitação da
minha parte, como está infor-
mado na matéria. Friso tam-
bém que assumi neste ano a

liderança do Solidariedade na
câmara dos Deputados, por-
tanto, fora do período dos fatos
narrados pela reportagem” dis-
se Vergílio por meio de nota.

o chamado orçamento se-
creto teria atropelado a ne-
cessidade de priorizar do or-
çamento para obras em an-
damento e para a manutenção
das obras existentes. A exi-
gência é feita pela LDo 2020,
no Art. 19º, e pela Lei de res-
ponsabilidade Fiscal, no Art.
45. o objetivo disso é trazer
eficiência e evitar a dispersão
de recursos e a permanência
desnecessária de estruturas
inacabadas. No entanto, o con-
gresso aprovou e o governo
reservou os r$ 3 bilhões para
novos projetos. (Especial
para O Hoje)

Os dados foram encontrados em 101 ofícios enviados por deputados e senadores 

Denúncia indica que Bolsonaro teria feito
orçamento secreto de R$ 3 bilhões para
conseguir apoio no congresso

Rogério Cruz anuncia que 
vai enviar Refis à Câmara  

consciente e sensibilizado diante do im-
pacto econômico e financeiro que a pandemia
do coronavírus (covid-19) acarretou às ativi-
dades econômicas, o prefeito de goiânia, ro-
gério cruz, anuncia o envio à câmara muni-
cipal de um projeto de programa de recupe-
ração fiscal (refis) para acudir os setores
que vêm sofrendo com o desaquecimento da
economia, tanto pessoas fí-
sicas como jurídicas. “Sei
das dificuldades que a co-
vid-19 impôs, e quero di-
zer para vocês que ainda
nesta semana devemos
encaminhar o projeto do
refis à câmara municipal
para que possamos re-
negociar os débitos de
pessoas físicas e das
empresas, em junho
e julho”, disse em en-
contro com represen-
tantes do setor de
eventos sociais. 

Moeda de troca? 
Está em curso, na câmara dos Deputados, a

coleta de assinaturas para a criação da cpI do
tratoraço, esquema supostamente montando
pelo governo federal que teria destinado r$ 3
bilhões em emendas a parlamentares. 

Barganha  
pela denúncia, parte desse dinheiro foi em-

pregada na compra de tratores superfaturados.
Deputados federais da bancada goiana aparecem
na lista dos que tiveram verbas liberadas. o pe-
tista rubens otoni chamou o esquema de “toma
lá, dá cá”, que envolve o planalto e o centrão. 

Anfitriã  
Quem esteve recentemente com a deputada

federal magda moffato (pL), em um de seus
hotéis em caldas Novas, foi a primeira-dama
michele Bolsonaro, para desfrutar das famosas
águas quentes do lugar. 

Não zerou  
Ao contrário do que diz o presidente

Jair Bolsonaro, de que teria reduzido a
zero a alíquota do diesel, a procuradora
da república mariane guimarães de
mello oliveira esclarece que o governo
federal não zerou a tributação do pro-
duto, mas apenas sobre um dos compo-
nentes do diesel. 

Faltou ação 
A cidade de posse, já administrada

pelo pai do ex-governador José Eliton
(pSDB), ficou carente de investimentos
por muitos anos. Foi o que o vice-gover-
nador Lincoln tejota disse ao vereador
Jair pereira da Silva, eleito pelo pSDB, ao
recebê-lo em goiânia. 

Pé do ouvido 
Na outra ponta, quem esteve com o pre-

feito de posse, Helder Bonfim (Solidariedade),
em seu escritório político, foi o líder do go-
verno na Alego, Bruno peixoto (mDB). con-
versas políticas no cardápio. 

Contatos  
cada vez mais distante do pp, por

conta de entrevero com o presidente do
partido, Alexandre Baldy, o deputado fe-
deral professor Alcides teve conversa po-
lítica com o prefeito de trindade, marden
Junior (patriota), que tende a apoiar Jânio
Darrot em 2022. 

Olho no mercado 
A Saneago, cuja venda chegou a ser co-

gitada, deve partir para formação de socie-
dades com empresas privadas, para con-
correr às concessões de serviços de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário.
A proposta tramita na Alego. 

2 com o ex-prefeito Iris rezende, o pre-
feito de Aparecida de goiânia, gustavo
mendanha (mDB), conversou ontem
sobre o cenário político para 2022. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Três deputados goianos são citados
em orçamento paralelo do Governo
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Como a inovação e a natureza
podem caminhar juntas?

Larissa Brioso

A discussão se dinheiro traz ou não felicidade
é um tema de debate recorrente e é difícil chegar
a uma conclusão, já que a felicidade depende de
muitos fatores. mas uma coisa que podemos afir-
mar é que a falta de dinheiro gera inúmeros
problemas para a saúde mental das pessoas.

Segundo a pesquisa, realizada nos Estados
unidos, "the Employer’s guide to Financial Well-
ness" de 2019, pessoas com constante preocupação
com falta de dinheiro são 4 vezes mais propensas
à depressão e têm 3,4 mais chances de ter ataques
de pânico ou ansiedade. o levantamento analisou
dados de mais de 10 mil trabalhadores e constatou
também que quem sofre com a falta de dinheiro
(ou insegurança financeira) têm 8 vezes mais
chances de passar noites em claro.

Se deparar com dívidas e perder o controle
das finanças pode gerar sensações como res-
sentimento, desconfiança, decepção e estresse.
por isso, tomar o controle da sua vida financeira
te trará bem-estar e estabilidade para conquistar
sonhos e objetivos.

para começar a organizar as finanças, é preciso
entender o seu cenário atual analisando ganhos
e gastos. um médico não pode oferecer um tra-
tamento sem ter um diagnóstico do problema,
com as finanças o raciocínio é o mesmo. É preciso
entender como utiliza o dinheiro para analisar
onde é possível economizar e reduzir custos.

Ao mesmo tempo, é importante definir obje-

tivos, depois de feito, separe eles por objetivos
de curto, médio e longo prazo. Alguns exemplos
de objetivos são sair das dívidas, conquistar a
independência financeira, começar a investir,
comprar uma casa ou fazer uma viagem. Depois
de saber os objetivos é necessário se planejar
para alcançá-los criando algumas metas.

Suas metas serão sempre o maior fator de
motivação para continuar firme e disciplinado
em seguir seu planejamento financeiro. Elas
têm um papel essencial para garantir o sucesso,
já que se manter dentro do orçamento normal-
mente não é uma tarefa fácil, exigindo sempre
muito autocontrole e foco.

por isso, colocar seus objetivos no papel e
deixá-los sempre à vista o ajudarão a ter êxito.
Algumas dicas práticas são: colocar um post-it
das suas metas em seus cartões de crédito;
alterar o fundo do papel de parede do celular
para uma imagem do seu objetivo; compartilhar
suas metas com ami-
gos e familiares.

É importante res-
saltar que é preciso
muita disciplina, es-
tudo e paciência para
alcançar uma vida
financeira equilibra-
da, mas com certeza
seu esforço valerá a
pena ao colher fru-
tos no futuro.

Marcella Zambardino 

É fato que o ser humano está destruindo o
meio ambiente. recentemente o documentário
Seaspiracy, disponível na Netflix, abordou como
a gente vem extinguindo populações de diversas
espécies de peixes como os tubarões, e mostrou
que se a gente continuar nesse ritmo, vamos
acabar com a nossa própria espécie.

pensando nesse cenário, eu acredito que a
inovação é a chave para se conscientizar de que
somos natureza e que a gente precisa usar os
recursos que a natureza nos fornece de forma
inteligente para manutenção da nossa espécie
no planeta de uma forma saudável.

Eu não acredito que a gente consegue salvar
o meio ambiente em sua totalidade, mas, acho
que a gente tem que inovar para viver em har-
monia com ele. Hoje vivemos um ciclo de com-
prar produtos nocivos para nossa saúde e depois
ter que recorrer a remédios e a indústria far-
macêutica. A inovação junto com a informação
são a chave para ressignificar os produtos que
consumimos e promover mais saúde para os
seres humanos e para o planeta.

para essa mudança a natureza deve ser, mais
do que nunca, uma fonte de inspiração. todas as
indústrias seguem essa lógica desde o início da
humanidade. A indústria farmacêutica, baseada
na biomimética, por exemplo, tem remédios que
têm princípios ativos que vem de plantas. Da
mesma forma, o ser humano se inspira na natu-
reza, entende como ela funciona e aprimora os
recursos. o que nós precisamos agora é aprimorar
cotidianamente o que a natureza nos ensina a
fim de gerar mais saúde, não apenas lucro.

um conceito que tem sido muito conversado
dentro dessa temática é a economia circular. A
lógica dessa ideia também vem da natureza, que
funciona em ciclos. tudo na natureza tem um
propósito de existir. cada planta tem um princípio
ativo, uma necessidade e uma função, ao mesmo
tempo que tem um ciclo de vida que se auto
recicla. Nós conseguimos ter produtos que res-
peitam esse ciclo da natureza no nosso dia a dia.

um exemplo de ciclo biológico que não deixa
resíduo algum é a bucha vegetal. Essa é uma
planta que vem de uma trepadeira, da mesma
família do pepino e da abobrinha. Quando seca,
a bucha tem várias funções; e seu uso pode ser
na limpeza da louça, do nosso corpo, ou até
mesmo para fins menos difundidos, como isola-
mento acústico. Quando deixamos de usar a
bucha porque ela já está gasta, ela volta para o
solo como nutriente para a terra.

Quando não podemos ter produtos vindos
do ciclo biológico, podemos aplicar sustentabi-
lidade no ciclo técnico, com materiais que já
existem no meio ambiente. As redes de pesca,
por exemplo, são um material ultra resistente,
derivado do petróleo. No processo de fabricação,
as redes passam por processos industriais cheio
de agentes químicos para resistir a pesos signi-
ficativos na pesca industrial.

porém, quando as redes rasgam, os pescadores
não são incentivados a recolher o material e a
fazer o descarte correto. o que acaba fazendo
com que várias dessas redes vão parar no fundo
do mar. Sabe em média quantas toneladas desse
material vão parar nos oceanos? 640 mil tone-
ladas a cada ano. Nós transformamos esse resí-
duo em esfregões ecológicos que substituem es-
covas plásticas, e também em saquinhos que
substituem os sacos plásticos convencionais na
compra de legumes e verduras. outras empresas
transformam esses mesmos resíduos do fundo
do mar em calçados.

Esse olhar circular deve sempre avaliar o
ciclo de vida dos produtos e pensar como pode-
mos reduzir os resí-
duos gerados diaria-
mente no mundo. Eu
espero que cada dia
mais os líderes das
empresas despertem
esse olhar, afinal a
natureza não vai con-
seguir esperar a nos-
sa mudança no ritmo
que seguimos hoje.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcella Zambardino é
Formada em design pelo
SENAC

Larissa Brioso, 21, é estu-
dante de Economia na Uni-
versidade Federal do Ceará
e Educadora Financeira 

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o cer-

tificado de médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não po-
demos praticar um abuso de autoridade, vocês
não podem ser tão mal educados e nem se acharem
tanto. Somos humanos, e sua profissão, assim
como muitas outras, exige que você se esforce até
o último minuto para salvar vidas, sejam elas
físicas ou psicológicas e não o contrário, portanto
senhores e senhoras, tenham ciência de que tudo
tem limites, e por gentileza, mas amor ao próximo,
principalmente nesse momento em que precisamos
tanto de vocês. Fica minha revolta passiva para
alguns que se identificam, sei que são a menoria
mas algo precisa mudar. E urgENtE.

Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. o mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públicos
intensificarem as campanhas de combate, princi-
palmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença, com os
cuidados necessários protegem não somente nossa
família, mas também nossos vizinhos. É um tra-
balho em conjunto. A consciência de mantermos
uma cidade limpa e os cuidados em casa resulta
em vidas preservadas.

Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

{
Sempre dei total
liberdade à área
de Segurança
Pública para que
coloque em
prática o
compromisso que
assumimos com a
população: o
cidadão em Goiás
vai viver em paz

firmou o governador Ronaldo Caia-
do, nesta segunda-feira (10/05),
durante a instalação da 22ª Com-
panhia Independente de Polícia
Militar do Estado de Goiás (22ª
CIPM-GO), em Itapuranga, no Cen-
tro goiano. “Aqui não tem espaço
para bandido”, reforçou.

Dinheiro não traz felicidade, mas
a falta dele pode causar tristeza

@jornalohoje
Um irresponsável, já não chega de tantas
tragédia”, comentou o internauta na notícia
sobre um caminhoneiro flagrado alcoolizado
e dirigindo em zig-zag em rodovia goiana.

Ricardo Simões

@ohoje
“É inacreditável”, comentou o internauta
sobe a fraca atuação da Pain Gaming no
MSI na Islândia. O time fracassou contra
equipes medianas do campeonato e ficou
na fase de grupos.

Agustu Tay

@jornalohoje
Secretaria Municipal de Educação realizará o
Webnário: "Ação 18 de maio: impactos da
pandemia na violência contra a mulher.
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o cruzamento entre os dados atualizados
recentemente pelo economista manoel pires,
pesquisador associado do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação getúlio Vargas
(Ibre/FgV), e da consultoria Economática mos-
tra que a retração observada nos últimos
anos pelos investimentos do setor público
veio acompanhada de queda também no in-
vestimento privado. A constatação ajuda a
enterrar um dos “mitos” produzidos pela equi-
pe econômica, que ainda no começo do atual
desgoverno tentou “vender” à opinião pública
a absurda conclusão segundo a qual o produto
Interno Bruto (pIB) do setor privado crescia,
enquanto o pIB do setor público encolhia.

o argumento esdrúxulo, que buscava criar
condições para acelerar o desmonte do setor
público no país, desconsidera como funciona
a economia no mundo real, mas de forma
propositada, com o objetivo de conquistar
“corações e mentes” em favor de uma agenda
ultraliberalizante e ultrapassada. Há uma re-
lação evidente entre as áreas pública e privada,
já que o gasto realizado pelos governos, in-
cluindo pagamento de salários, contratação
de obras e compras em geral, corresponde à
receita faturada pelas empresas privadas.

Salários se transformam em gastos das
famílias, que ajudam a fomentar o consumo
privado, assim como ocorre com as compras
de equipamentos, móveis para as repartições

públicas, materiais de limpeza, papel, tinta
para impressoras e até cafezinho. como se
sabe, são empresas privadas que fornecem
todo esse material. Da mesma forma, o in-
vestimento público igualmente corresponde
a receitas para empresas privadas, já que
são elas que realizam as obras contratadas
pelos governos (não há empreiteiras estatais
para construir pontes, estradas, ferrovias,
portos e outros projetos).

Curto prazo
os números computados por pires mos-

tram que os investimentos do setor público,
somando governo central, governos estaduais
e municipais e empresas estatais federais,
saíram de r$ 144,677 bilhões em 2019 para
r$ 192,197 bilhões no ano passado, com
alta nominal de 32,9%. Em relação ao pIB, o
investimento público saiu de 12,76% para
15,71%. A recuperação veio do avanço de
46,6% no investimento das estatais, que saí-
ram de r$ 58,281 bilhões para r$ 85,466 bi-
lhões, com destaque para a petrobrás, con-
forme o economista. mas esse investimento
havia despencado 31,3% entre 2018, quando
somou r$ 84,803 bilhões, e o ano seguinte.
Em relação ao pIB, o investimento das
estatais saiu de 0,79% em 2019 para 1,15%
no ano passado, ainda levemente abaixo do
percentual registrado em 2018 (1,21%).

2 Ainda olhando o curtíssi-
mo prazo, o crescimento re-
gistrado em 2020 foi mais in-
tenso entre as prefeituras, que
elevaram o investimento em
37,8% (de r$ 40,641 bilhões
para r$ 56,020 bilhões), com
alta ainda de 23,1% nos Esta-
dos, saindo de r$ 27,421 bi-
lhões para r$ 33,756 bilhões.
2 No caso dos municípios,
avalia pires, o avanço “pode
ter ocorrido em função da
necessidade de maiores in-
vestimentos por conta da
pandemia em um contexto
de maior disponibilidade de
financiamento propiciado
pelo governo federal”.
2 mas o investimento fe-
deral continua encolhendo
fortemente, embora seja esta
“uma importante fonte de fi-
nanciamento para alguns in-
vestimentos subnacionais”,
pondera o economista. “mas
a tendência de gastos com
investimentos no governo fe-
deral é preocupante, pois não
parece haver nenhuma ten-
dência de estabilização ou
reversão da compressão ini-
ciada em 2015 e que torna
os desembolsos insuficientes
para repor a depreciação do
estoque da capital fixo pú-
blico”, aponta ainda.
2 o governo federal redu-
ziu seu investimento em 7,5%

no ano passado, para r$
16,955 bilhões frente a r$
18,335 bilhões em 2019. como
proporção do pIB, o investi-
mento federal atingiu em
2020 o nível mais baixo desde
2004, quando havia alcança-
do 0,21%. Essa relação desa-
bou de 0,63% em 2013 para
0,23% no ano passado.
2 comparado a 2014, sem-
pre em valores nominais (ou
seja, não atualizados pela in-
flação corrente), o investi-
mento de todo o setor público
caiu 12,46%, encolhendo de
r$ 2019,561 bilhões (3,95%
do pIB) para r$ 192,197 bi-
lhões (2,58%). Quer dizer, mes-
mo com o avanço registrado
entre 2019 e o ano seguinte,
não foi possível retomar se-
quer aos níveis do final da
primeira metade da década.
2 No levantamento da Eco-
nomática, que considerou
uma amostra de 220 empresas
de capital aberto, com dados
disponíveis para o período
entre 2011 a 2020, excluídaa
petrobrás, o investimento des-
sas companhias caiu 6,28%
desde 2014 até o ano passado.
também em valores nomi-
nais, baixaram de r$ 132,830
bilhões para r$ 124,491 bi-
lhões. Sua fatia no pIB baixou
de 2,30% para 1,67% (mas ha-
via atingido 3,21% em 2012).

2comparado ao investimen-
to total na economia (a tal
“formação bruta de capital
fixo” que compõe o pIB), a
participação das empresas de
capital aberto, na amostragem
da Economática, saiu de
11,57% em 2014, depois de ter
alcançado 15,50% em 2012,
para apenas 10,17% no ano
passado, o mais baixo da série
preparada pela consultoria.
No caso do investimento pú-
blico, que chegou a representar
19,12% do pIB em 2014, es-
corregou para 15,71% em 2020.
2 Nos dois casos, com ex-
ceção para os investimentos
municipais, os valores inves-
tidos têm sido insuficientes
para repor a depreciação dos
ativos públicos e privados.
Quer dizer, não são suficien-
tes para substituir veículos,
máquinas, equipamentos, es-
tradas, pontes, viadutos e ou-
tras estruturas que vão se
deteriorando ao longo dos
anos. Num exemplo, o gover-
no federal teria que investir
em torno de r$ 25,0 bilhões
a mais apenas para renovar
todos aqueles ativos (ou seja,
quase 50,0% mais do que foi
investido em 2020). Na área
privada, o investimento ficou
r$ 8,8 bilhões abaixo do ne-
cessário apenas para repor
os ativos depreciados.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Menor investimento público ajuda
a derrubar investimento privado

A atividade industrial voltou a crescer no mês de
março, com uma alta de 2,2% no faturamento das in-
dústrias, segundo a pesquisa Indicadores Industriais,
divulgada mensalmente pela confederação Nacional
da Indústria (cNI).

o resultado do mês de março compensa em parte a
queda de 3,6% no faturamento registrado em fevereiro,
quando a atividade industrial sentiu os efeitos da se-
gunda onda da pandemia de covid-19.

Na comparação com o mês do ano passado, a alta
no faturamento de março foi de 12,7%. contudo, é im-
portante lembrar que em março de 2020 os resultados
foram afetados pelos primeiros efeitos da pandemia
de covid-19 sobre a atividade industrial.

A pesquisa também registrou alta de 0,9% no número
de horas trabalhadas em março, revertendo queda de
0,5% em fevereiro. Na comparação com o mesmo mês
do ano passado, a alta foi de 10,7%, o que “reflete a re-
cuperação da crise e a consolidação em um patamar
superior ao verificado antes da pandemia”, disse a cNI
no material de divulgação.

A massa salarial (soma dos salários pagos corrigida
pela inflação) também teve alta em março deste
ano, quando cresceu 2,2%, mas apresentou uma
queda de 4,6% na comparação com março de 2020 e
ainda se mantém em
patamares abaixo do
pré-pandemia.

“parte da queda é
explicada pelos desli-
gamentos ocorridos
naquele período e o
consequente aumento
no pagamento de ver-
bas rescisórias, que
conferiu a março de
2020 um pico descola-
do da tendência que
se apresentava até
então”, disse a cNI ao
divulgar os dados.

A utilização da capa-
cidade instalada chegou
a 81,1% em março, alta
de 0,4 ponto percentual
em relação a fevereiro.
todos os indicadores estão com ajuste sazonal, desconsi-
derando oscilações típicas de determinadas épocas do
ano, como número de feriados e datas comemorativas.

Emprego
o único indicador que mantém tendência de alta,

sem quebras, ao longo dos últimos oito meses, é o do
emprego industrial, que registrou alta de 0,3% em
março em relação a fevereiro, e de 1,2% na comparação
com março de 2020.

Juros
o mercado financeiro manteve a mesma projeção

da semana passada para a taxa básica de juros, a Selic.
Segundo o boletim Focus de ontem (10), pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo Banco central (Bc), com a
projeção para os principais indicadores econômicos, a
Selic deve terminar o ano de 2021 em 5,50%.  

Na semana passada, o comitê de política monetária
(copom) do Banco central (Bc) decidiu elevar a taxa em
0,75%, passando para 3,50% ao ano, conforme sinalizado
pela diretoria do Bc, em abril. para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica suba para 6,25% ao ano. E
para o fim de 2023 e 2024, a previsão é de 6,5% ao ano.

o Bc usa a Selic como principal instrumento para
controlar a inflação. Quando o copom aumenta a taxa
básica de juros, há reflexos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança,
desaquecendo a economia. (ABr)

Alta foi de 12,7% comparando com ano passado

Nova MP sobre suspensão de
contratos traz poucas mudanças

BALANÇO
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Faturamento
da indústria
volta a crescer
em março,
segundo CNI

A pesquisa
também
registrou alta
de 0,9% no
número de
horas
trabalhadas
em março

Visando a adoção de me-
didas que possam amortizar
os impactos da crise econô-
mica trazida pelo coronavírus
(covid-19), o governo Federal
editou uma medida provisória
(mp) que coloca em funcio-
namento o novo programa
Emergencial de manutenção
do Emprego e renda.

trata-se, basicamente, de
uma nova versão da mp edi-
tada no início da pandemia
com o mesmo objetivo. con-
forme mostrado pelo portal
Jota, entre as medidas do pro-
grama está o pagamento men-
sal do benefício pela união
nos casos de suspensão tem-

porária do contrato de traba-
lho ou a redução proporcional
de jornada e de salário.

o benefício tem como re-
ferência a parcela do seguro-
desemprego a que o empre-
gado teria direito se fosse dis-
pensado. As reduções poderão
ser feitas nos percentuais de
25%, 50% ou 70%. conforme
destacado pelo portal, a con-
cessão do pagamento e o valor
do seguro-desemprego não
serão alterados.

A nova mp também deixa
de prever que, em caso de ir-
regularidades, o trabalhador
será cadastrado no cadastro
Informativo de créditos não

Quitados do Setor público Fe-
deral (cadin). A nova mp pre-
vê a compensação automática.
também há novidades rela-
cionadas ao aviso prévio. con-
forme o novo texto, agora,
empregador e empregado po-
derão, em comum acordo,
cancelar o aviso sem curso.

Foram mantidos pela nova
medida o salário-hora de tra-
balho, além dos acordos in-
dividuais entre empregador
e empregado. Vale destacar
que as medidas provisórias
possuem efeitos imediatos e
seguirão para o congresso,
que tem o prazo de 120 dias
para convertê-las em lei.
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Dayrel Godinho 

Depois do anúncio do
apoio do atual presidente da
ordem dos Advogados do
Brasil em goiás (oAB goiás),
Lúcio Flávio, à candidatura
do presidente da Escola Su-
perior de Advogados (ESA),
rafael Lara, outros pré-can-
didatos da atual base eleitoral
se movimentaram a favor do
nome do candidato que é con-
siderado pelo atual presiden-
te como “única candidatura
do grupo”.  

Lara já conta com o apoio
de dois ex-postulantes à pre-
sidência que fazem parte da
atual diretoria, o vice-presi-
dente da oAB goiás, thales
Jayme e o secretário-geral,
Jacó coelho. Ele enfrentará a
conselheira federal da oAB
Valentina Jungmann, autora
do projeto paridade Já, e o
presidente da caixa de Assis-
tência dos Advogados de goiás
(casag), rodolfo otávio, man-
tiveram as suas candidaturas
ao posto e ainda mantêm diá-
logo com grupos da situação.  

Apesar dos nomes não se
considerarem dissidentes,
Lúcio Flávio afirma que
qualquer outra candidatura
que não seja a de rafael Lara
será considerada candidatu-
ra de oposição. “A candida-
tura de situação é única. As
demais são, portanto, candi-
daturas de oposição”, afir-
mou o presidente. 

Lara está mais aberto ao
diálogo e diz que vai traba-
lhar para ter o apoio dos de-
mais postulantes que “são
bem vindos”. “Não há portas
fechadas para os apoios dos
companheiros de gestão”,
avalia o postulante.  

thales e Jacó fazem parte
da atual diretoria que, junto
com a secretária-geral adjun-
ta, Delzira Santos, e com o
diretor-tesoureiro roberto
maia, que também reitera-
ram o apoio irrestrito à can-
didatura de Lara.  

os dois primeiros eram
postulantes à candidatura
pelo grupo de Lúcio Flávio,
no entanto, de acordo com
Jacó coelho, havia a necessi-
dade de “alguém mais mo-
derno e de confiança para
continuar mudando a reali-

dade da oAB” e que esse nome
seria de rafael Lara. “Vamos
andar juntos porque merece-
mos avançar e esse é o mo-
mento de construirmos mais
o ‘oAB para todos’”, disse o
ex-postulante.  

Jungmann manteve sua
candidatura e criticou o anún-
cio “precipitado” de Lúcio Flá-
vio. Ela critica a decisão de
apoio à candidatura de Lara,
no entanto diz não se consi-
derar como uma “dissidente”
ou de oposição ao grupo de
Lara. “mantenho o mesmo
ideário que nos fez unir em
2015 e em 2018 e, por isso,
sou pré-candidata”.   

Em uma carta endereçada
ao presidente, a advogada
reiterou que está com o gru-
po desde 2015, quando deu
suporte às atuais gestões e
que se manteve leal ao atual
presidente. “minha candida-
tura não nasceu de minha
vontade exclusiva. Diversos
colegas, homens e mulheres
estiveram comigo comungan-
do ser o momento de uma
candidatura feminina à pre-
sidência da oAB-go", comen-
tou a advogada. 

Hoje a oposição conta com dois no-
mes concorrendo ao pleito, o advogado
pedro paulo de medeiros e o advogado
Júlio meirelles, que fizeram parte do
mesmo grupo nas últimas eleições e
trabalham para construir uma candi-
datura novamente unificada para en-
frentar o grupo “oAB para todos”, que
está na direção da oAB.  

o grupo intitulado Nova ordem foi
formado em 2018 pela oAB Forte, oAB
Independente e oAB renovação, tentou
lançar outro nome sem ser o de pedro
paulo para 2021. o advogado era o nome
desta junção de grupos em 2018.   

os dois pré-candidatos já disponibili-
zaram os seus nomes para concorrer à

eleição e lutam para chegar a um acordo,
que será feito “no momento oportuno”.   

De acordo com o líder e último can-
didato pelo grupo, pedro paulo, a opo-
sição precisa estar unida. “todos os ad-
vogados e advogadas do Estado de goiás
que se dispõem a integrar a oposição e
a Nova ordem estarão juntos, com um
único ideal: de que o candidato será
oportunamente escolhido consensual-
mente pelo grupo”, argumentou o pré-
candidato que afirma que também es-
tará atuando para que a oposição saia
vitoriosa desta eleição, “com um único
nome escolhido pela oposição”.  

Críticas  
o advogado Júlio meirelles, que é

apoiado por parte destes três grupos que
formam o grupo Nova ordem, é um destes
nomes que pleiteiam concorrer à eleição.
Ele tem o apoio de nomes importantes
do Direito em goiás, para ser o candidato
escolhido pela oposição.   

De acordo com o pré-candidato, essa
decisão dele se candidatar antecede estas
movimentações, quando ele tinha a ciência
de que pedro paulo “não iria se candida-
tar” e ficou mais de dois anos “sumido”.  

“Fiz e trabalhei a minha pré-candida-
tura, mas se ele for candidato, também,
teremos que conversar porque creio que
essas decisões precisam ser cumpridas”,
diz o postulante que acredita que a opo-
sição está unida em prol do seu nome.   

procurado, o advogado pedro paulo
disse que trabalha “todos os dias”, há 23
anos, como advogado e não ocupa cargo
na atual gestão. "minha candidatura é
fruto da insatisfação da classe, do aban-
dono da advocacia e de uma oAB usada
para beneficiar um pequeno grupo de
elite”, comentou. (Especial para O Hoje)

Oposição tem dois 
nomes para enfrentar 
o grupo de Lúcio Flávio 

Pedro Paulo Medeiros é candidato

O grupo da situa-
ção, porém, conta
com outros dois
candidatos que
segundo o atual
presidente, são
candidatos de
oposição  

“Única candidatura do grupo é
de Rafael Lara”, diz Lúcio Flávio

Rafael Lara diz
que há espaço
para as
candidaturas
avulsas e busca
agregá-las em
uma única
candidatura

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Panda amazônico
os chineses estão vencendo o lobby na

Esplanada para emplacar seus produtos
no milionário programa da Amazônia co-
nectada, hoje sob o bojo do ministério da
Defesa, e que vai alcançar em Julho 1,8
mil km de cabeamento óptico submerso
na bacia amazônica para conectar ribei-
rinhos e diferentes órgãos. o ministério
da comunicação, a mando do ministro
Fábio Faria, criou o programa Norte co-
nectado, e abraçou a causa puxando para
si todo o programa pioneiro da Defesa,
empreendido com tecnologia nacional –
com exceção dos cabos, noruegueses. Ago-
ra, os chineses devem fornecer boa parte
do equipamento tecnológico, em detri-
mento de fornecedores brasileiros.

Êpa, êpa
Quem acompanha a entrada dos chi-

neses na conexão política grita que o custo
vai triplicar. A ANAtEL já quer saber de-
talhes dessa operação generosa do mc.

Panda na moita
Na mesma linha, o tribunal de contas

da união e até procuradores do ministério
público Federal entraram de braçada nesse
rio de negócios para passar a lupa.

Provocações
Junior do mp3, ex-candidato a ve-

reador pelo pt em teresina, bancou um
outdoor com foto sua sendo vacinado
por uma imagem de cristo. E ao lado,
imagem de diabo entrega uma hóstia
de cloroquina ao presidente Bolsonaro,
exibido numa foto.

Só no marketing 
É ledo engano pensar que o presidente

Bolsonaro está louco com seu perfil pro-
vocador e às vezes soberbo. usa o marke-
ting da locurura para tentar desviar a
atenção da mídia e da população para si,
dividindo espaço nas redes sociais e no
noticiário com a cpI do covid, que pode
acertar em cheio sua gestão. 

Script pessoal
É simples, Bolsonaro ousa criar um

fato diário – até no fim de semana, por
exemplo, com passeio de motocicletas em
homenagem às mães, sem uma mulher
em destaque sequer sobre duas rodas. E
segue assim escrevendo capítulos de sua
novela da vida real.

Doria no paredão
com a iminente polarização entre Bolso-

naro e Lula da Silva, aliados do governador
tentam convencer João Dória Jr a manter o
foco na reeleição para governador de São
paulo. Está difícil, diante do impasse dentro
do próprio partido, o pSDB.

Tá feia a coisa
Estão presos na Bolívia, acusados de golpe

de Estado contra o ex-presidente Evo morales,
vários políticos como a ex-presidente Janine
Añez e um diretor da tV estatal na gestão
dela, o jornalista Eddy Luis Franco.

Jogo político
o candidato a governador em 2022 na

paraíba pelo mDB será o senador Veneziano,
presidente do diretório estadual. Ele vem
repetindo que vai apoiar o atual governador
João Azevedo (cidadania), acalentando o
seu  sonho de reeleição. mas é blefe.

Rifada
A deputada federal marília Arraes (pt-

pE) comprou briga com o ex-presidente Lula
quando decidiu, por conta própria, dividir
o pt na disputa da 2ª secretaria da câmara.
Foi eleita com 192 votos, mas perdeu a con-
fiança dos caciques petistas que estão a cada
dia mais próximos do pSB. Lula mandou
dispensá-la no estilo ‘paz e no amor’.

O retorno
o ex-prefeito do recife João paulo vai

voltar para o pt, num projeto eleitoral para
ser vice do futuro candidato do pSB ao go-
verno de pernambuco. Já marília Arraes
pode se filiar ao pDt e dividir os votos com
o neófito deputado túlio gadelha. 

José Luiz Bittencourt

o suspense sempre fez
parte da vida política de Iris
rezende. Suas candidaturas
são tradicionalmente prece-
didas por um vai-não-vai que
só é resolvido na última
hora, o que possivelmente
pode ser explicado como
uma a repetição de uma jo-
gadinha manjada para ga-
rantir um espaço a mais na
cobertura da mídia.

É aquela estória: pode ser,
pode não ser, o futuro só Deus
conhece, a manifestação po-
pular é o mais importante e
assim por diante em todas as
vezes que Iris foi candidato.
Em 2020, por exemplo, quan-
do decidiu não tentar a ree-
leição na chamada undécima
hora. E agora, mais uma vez,
embora em um formato um
pouco diferente, com relação
ao hipotético lançamento do
seu nome para o Senado, na
chapa da reeleição do gover-
nador ronaldo caiado.

como se sabe, Iris se apo-
sentou da política. mas é um
fato que não pode ser dado
como líquido e definitivo,
como tudo que diz respeito
ao velho cacique emedebista.
De repente, atendendo a um

desígnio divino ou a uma con-
vocação da sociedade, ele
pode voltar. ou, na linguagem
do INSS, se desaposentar e
acabar como protagonista do
pleito do ano que vem.

Iris é a companhia que
caiado, se dependesse só da
sua vontade pessoal, gostaria
de levar na busca pela reelei-
ção, na vaga senatorial. Seria
uma tacada e tanto, evitando
que o mDB insistisse em pen-
durar Daniel Vilela na chapa
(dois de uma mesma sigla não
seria conveniente) e afastando
o desgaste do veto que fatal-
mente viria da parte dos pre-
feitos que ele expulsou do
partido por apoiar caiado em
2018, sem falar quer permiti-
ria a escolha de um vice mais
próximo e mais afinado com
a confiança do titular. 

A autoridade moral e o
peso histórico de Iris seriam
suficientes para acalmar Da-
niel e seu grupo, dando a ele
a chance de atender ao presi-
dente nacional emedebista e
seu amigo Baleia rossi – que
o quer puxando a lista de can-
didatos a deputado federal e
colaborando com o desejo do
partido de fortalecer a sua
bancada na câmara e crescer
no protagonismo nacional. De

quebra, reforçando também
a presença da legenda no Se-
nado (e mantendo o espaço
que é hoje do senador Luiz
do carmo, que não tem a me-
nor perspectiva de se reeleger
por falta de densidade eleito-
ral e de perfil majoritário).

ora, dirão alguns, e a ida-
de avançada de Iris, hoje com
87 anos e na época da posse
no Senado, em 2023, caso ve-
nha a se candidatar e ganhar,
com 89? Não é problema. A
sua saúde é de ferro, melhor
do que muitos com 40 ou 50.
come frugalmente e faz exer-
cícios físicos todo dia. Leva

uma vida financeiramente
segura e com poucas atribu-
lações no cotidiano, nada
além da administração com-
partilhada com a filha de fa-
zendas enormes, porém bem
montadas.

Isso quer dizer que, Iris
optando por reentrar no pal-
co, não haveria óbices pes-
soais. políticos, talvez. um de-
les, conquistar senão a una-
nimidade, pelo menos a maio-
ria do mDB estadual – até cer-
to ponto controlado por Da-
niel Vilela, muito embora esse,
sem o pai maguito atrás, tenha
perdido muito da sua força,
por um lado, e tenha se tor-
nado muito mais conciliador
e acessível, como tem repeti-
do, quase que arrependido
dos gestos autoritários de ou-
trora (e que agora o assom-
bram, como a expulsão im-
pensada dos prefeitos). menos
cabeça dura, na prática.

por fim, outro aspecto a
considerar: o melhor postu-
lante ao Senado, em 2022,
de todo e qualquer ponto de
vista, é Iris, o único que aten-
de a visão do eleitorado de
que a câmara Alta é sob me-
dida para políticos amadu-
recidos e experimentados.
Quando chegar a hora das
pesquisas, o ex-prefeito de
goiânia vai aparecer fácil,
fácil em 1º lugar, o que cor-
responderá ao chamado do
Além e do povo que sem ex-
ceção esteve por trás de to-
das as suas candidaturas.
(Especial para O Hoje)

Jogos Educacionais serão realizadas em formato virtual

A prefeitura de goiânia deve ampliar em 2,5 mil vagas
para cmeis até junho. A previsão é do secretário municipal
de Educação, Wellington Bessa, em participação na live
prefeitura Digital, na manhã de hoje (10). Segundo Bessa,
o prefeito rogério cruz tem como objetivo oferecer educação
de qualidade para cada vez mais alunos em goiânia. “A
sensibilidade do prefeito rogério cruz tem nos auxiliado e
muito para que possamos ampliar ainda mais o número
de vagas nas nossas unidades de Educação Infantil”, disse.

Em relação aos protocolos, o secretário afirmou que é
prioridade máxima da administração garantir a segurança
de todos os envolvidos na rede e que o município já
destinou r$ 2 milhões para aquisição de equipamentos de
segurança. “Estamos preocupados com a garantia da vida
dos profissionais da educação e nossos educandos e, para
isso, todas as nossas escolas e centros municipais de Edu-
cação Infantil (cmeis) estão cumprindo todos os protocolos
exigidos pela Secretaria municipal de Saúde”, pontuou. 

Jogos
os tradicionais Jogos Educacionais neste ano serão rea-

lizados de forma virtual em virtude da pandemia. “São di-
versas modalidades que serão gravadas pelos educandos,
em casa, e os vídeos serão encaminhados às unidades de
ensino para avaliação dos nossos coordenadores dos Jogos
Educacionais”, explicou Wellington. Ele citou que mais de
300 unidades já se inscreveram para participar da ação.

Prefeitura deve
abrir 2,5 mil
vagas para
Cmeis até junho

Desaposentadoria de Iris facilita
a reeleição para Caiado em 2022
Se resolver voltar para a política, o
cacique emedebista alinha o partido com
a base do governador e resolve eventuais
dificuldades com Daniel Vilela

O peso histórico de
Iris Rezende seriam
suficientes para
acalmar Daniel e seu
grupo, e atenderia
ao presidente
nacional emedebista
e seu amigo Baleia
Rossi – que o quer
puxando a lista de
candidatos a
deputado federal 
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Felipe André

Atual bicampeão estadual
e favorito para chegar a deci-
são, o Atlético goianiense aca-
bou sendo eliminado na semi-
final do campeonato goiano.
o rubro-negro caiu para o grê-
mio Anápolis, no último do-
mingo, nos pênaltis em pleno
estádio Antônio Accioly. com
a saída precoce, o time do bair-
ro de campinas tem o foco re-
dobrado na copa Sul-Ameri-
cana, onde lidera o grupo F
após três partidas realizadas.

Sem tempo para lamentar,
o Atlético goianiense volta aos
gramados amanhã, às 21h30
(horário de Brasília), contra o
palestino-cHI, lanterna do gru-
po F. uma vitória pode deixar
o rubro-negro muito próximo
de confirmar uma vaga para
a fase de mata-mata, já que
nesse novo formato com a fase
de grupos, apenas o campeão
de cada chave avança na com-
petição continental.

Após o duelo contra o pa-

lestino-cHI, o Atlético goia-
niense vai ter uma semana
de preparação antes da quin-
ta rodada. Sem o torneio es-
tadual, com a Série A come-
çando apenas no dia 29 deste
mês e com a terceira fase da
copa do Brasil agendada para
os dias 2 e 9 de junho, o ru-
bro-negro agora possui tempo
para treinar e aperfeiçoar as
ideias táticas para a sequên-
cia da temporada. 

A última vez em que teve
tempo para treinar, sem ter
duas partidas dentro de uma
semana, foi entre os dias 17

de março e 1º de abril. Logo
após vencer o galvez-Ac pela
primeira fase da copa do Bra-
sil, foi instaurado um decreto
em goiás que não poderia
haver a realização de eventos
esportivos por 14 dias, o clube
conseguiu uma liberação com
a prefeitura para treinar, mas
não disputou nenhum jogo
oficial. Neste período, Jorgi-
nho ainda não havia sido con-
tratado pelo time, o que só
aconteceu no dia 5 de abril e
ele estreou no dia 7.

“Estamos jogando bem, en-
frentamos na última semana

uma equipe de muita quali-
dade que é o Libertad-pAr e
muito tradicional. o Atlético
foi corajoso, organizado e cria-
tivo e conseguimos uma pe-
quena vantagem na Sul-Ame-
ricana, que é o nosso foco total,
já que o Brasileiro só começa
no dia 30 de maio, a copa do
Brasil só em junho. Agora va-
mos descansar, alguns joga-
dores saíram contundidos e
não sabemos se vamos contar
com eles, mas isso vai nos dar
um tempo maior. Se tivésse-
mos na final do goiano, o que
a gente queria, poderia chegar

um momento em que por não
ter um elenco tão grande, po-
deria ser muito prejudicial”,
analisa Jorginho.

Além de roberson, que teve
uma lesão de grau 2 e Natanael
que aguarda o resultado dos
exames para saber se há lesão,
outros três atletas sentiram in-
cômodos musculares. o lateral
Dudu deixou o duelo contra o
grêmio Anápolis antes do fim
e após o término do jogo, Da-
nilo gomes e Arthur gomes
saíram com dores e são dúvi-
das para o duelo de amanhã.
(Especial para O Hoje)

Com a eliminação
no Campeonato
Goiano, Atlético
Goianiense tem a
reta final da pri-
meira fase da Sul-
Americana antes
de estrear na Série
A e da terceira fase
da Copa do Brasil

Depois do anúncio oficial
do atacante Alef manga, o
goiás acertou com mais um
atleta visando a disputa da Sé-
rie B, que acontece no dia 28
de maio. com isso, o mais novo
atleta esmeraldino trata-se do
lateral-esquerdo Hugo, que
chega proveniente do crB. Ele
já se desligou do clube alagoa-
no e vem até goiânia para
acertar os últimos detalhes.

revelação do próprio crB,
o jovem de apenas 23 anos é
natural de Arapiraca-AL e an-
tes de retornar ao seu clube
de origem, teve passagens pelo
Jaciobá-AL e ABc-rN. Em 2020,
Hugo retornou ao time alvir-
rubro onde se sagrou campeão
alagoano. Ainda disputou a Sé-
rie B do mesmo ano. Foram
vinte e seis partidas pelo galo
da praia, sendo nove na atual
temporada. o atleta manifestou
o seu desejo de deixar o clube
alagoano antes mesmo do iní-
cio da crB e embarca para
goiânia ainda nessa semana.
Deve ser apresentado após a
realização dos exames médi-
cos, em caso de aprovação, as-
sina com o time antes de ser
anunciado oficialmente como
reforço esmeraldino.

Antes de Hugo, o goiás já
soma cinco reforços, sendo
quatro confirmados. o lateral-
direito Ivan e o atacante Vini-
cius popó chegaram no início

do estadual, enquanto o meia
Élvis chegou na reta final da
competição. mais recentemen-
te, foi anunciado o atacante
Alef manga, ex-Volta redonda.
outro jogador próximo da as-
sinatura do contrato é o meia
Dieguinho, ex-Boa Esporte.

Um vai e outro 
deve chegar

Apesar de reforçar o goiás
para a disputa do goianão, o
atacante Vinicius popó não
deve continuar no clube para
a sequência da Série B. o jo-
gador que está emprestado
pelo cruzeiro, não está nos
planos do treinador pintado e
deve ser devolvido ao clube
mineiro. Foram cinco jogos
pelo esmeraldino, fazendo ape-

nas um gol, no empate diante
do goianésia, em 1 a 1.

Quem também tem nego-
ciações avançadas com o goiás
é o volante caio Vinicius, do
Fluminense. o jogador vem
sendo aproveitado no clube
tricolor e chegaria ao esme-
raldino emprestado até o final
da temporada. Foram sete par-
tidas em 2021, sendo duas no
campeonato carioca.

No início de 2020, caio Vi-
nícius foi emprestado ao Atlé-
tico goianiense para a disputa
do goianão, onde jogou oito
partidas. pouco aproveitado,
foi repassado ao oeste para a
disputa da Série B, realizando
vinte e cinco jogos e marcando
um gol. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Eliminação no Campeonato Goiano tirou a possibilidade do tricampeonato, mas libera elenco para sessões de treino

Hugo já se despediu dos colegas antes de embarcar para Goiânia

o Atlético goianiense
deu adeus ao campeonato
goiano ainda na semifinal.
Após perder o duelo de
ida, venceu o grêmio Aná-
polis no estádio Antônio
Accioly e levou a decisão
para os pênaltis, mas foi
superado pela raposa.
com o resultado, o rubro-
negro não alcança o tri-
campeonato, desejo e so-
nho da diretoria atleticana,
e volta suas atenções para
a copa Sul-Americana. 

No primeiro duelo da
semifinal, o Atlético goia-
niense entrou com o “grupo
dois” que Jorginho ora sim
e ora não chama os atletas
menos utilizados desta ma-
neira. Naquele confronto o
rubro-negro perdeu uma
longa invencibilidade, que
já durava 20 partidas, e foi
crucial para a eliminação
no último domingo. Apesar
do planejamento ter partido

da comissão técnica junta-
mente com a diretoria, por
conta das competições si-
multâneas que o clube dis-
puta, o zagueiro Éder não
quis “apontar dedos”.

“Estamos em um con-
junto, odiamos quando se
fala em reservas ou titula-
res, pois são 30 jogadores e
quando entramos em cam-
po estamos vestindo a ca-
misa do Atlético, indepen-
dente dos nomes escalados.
Se teve um culpado pela eli-
minação foram nós jogado-
res, já que entramos em
campo. A comissão escala
e nós dividimos a culpa para
todos, falamos no vestiário
com a eliminação que ví-
nhamos de uma sequência
de vitórias e todos come-
moravam, agora na derrota
vamos nos abraçar e forta-
lecer ainda mais o grupo”,
revelou Éder. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Após eliminação, zagueiro
vê culpa “de todos” e evita
direcionar à comissão

ATLÉTICO-GO

Goiás encaminha contratação
de lateral-esquerdo do CRB

REFORÇO ESMERALDINO

Bruno Corsino/ACG

foco RedobRado na Sula

ASCOM CRB

A LaLiga, entidade que organiza a primeira e a se-
gunda divisões do campeonato Espanhol, e o governo
de goiás firmaram uma parceria em prol do desen-
volvimento do esporte. o acordo não possui fins co-
merciais e prevê a realização de projetos, sessões, pa-
lestras ou seminários que abordem assuntos diversos,
que possam facilitar o intercâmbio de conhecimentos.
(Felipe André, especial para O Hoje)

EXPRESSA
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Victor Pimenta

uma segunda-feira (10/05),
que começou agitada nos bas-
tidores da Aparecidense. um
dia após a eliminação, o time
vai se ajeitando seu elenco
para a disputa do Brasileiro
da Série D. Após encaminhar
o empréstimo de Filipe trin-
dade, o “novo” jogador trata-
se do lateral-esquerdo gabriel
rodrigues, que também vem
do goiás. o Vila Nova seguiu
a onda dos retornos e buscou
no Iporá um jogador revelado
em seu clube e encaminhou
a volta do meia João Lucas.

Filipe Trindade
Natural de Brasília, o jo-

gador de 21 anos passou pelas
categorias de base do pStc-
pr antes de chegar ao goiás,
onde ganhou inúmeros títulos
na categoria Sub-20. Se pro-
fissionalizou em 2019, atuan-
do no campeonato Brasileiro
de Aspirantes e Série A. 

Sua volta à Aparecidense
acontece em menos de um
ano depois. Em 2020, o vo-
lante foi emprestado para a
cidinha na disputa do cam-
peonato Brasileiro da Série
D e sob o comando de thiago
carvalho, o jovem atuou em
onze partidas pela equipe.

Seu contrato com o goiás se
encerra até o final de 2021,
com isso, em junho, o volante
já pode assinar um pré-con-
trato com outra equipe.

Gabriel Rodrigues
o lateral-esquerdo tem um

currículo invejável quando se
trata de sua base no goiás. uma
jovem promessa que foi titular
em todas categorias que passou,
somando os principais títulos
desde o sub-15 ao sub-20. Sua
estreia no time principal foi
ainda em 2018, diante do Iporá,
no campeonato goiano. 

Assim como o volante, ga-
briel rodrigues de apenas 21
anos retorna à Aparecidense
em menos de um ano, quando
pela equipe atuou em onze
partidas na Série D, antes do
goiás solicitar seu retorno no
final do ano. pelo time esme-
raldino ainda foram nove par-
tidas na temporada 2020, sen-
do cinco delas na Série A.

Na temporada 2021, o late-
ral fez apenas seis jogos pelo
goiás e após o anúncio da con-
tratação de Hugo, junto ao crB,
viu que teria menos oportuni-
dades com a camisa esmeral-
dina. gabriel deve ficar na
Aparecidense até o final do
ano e seu contrato com o goiás
se encerra no final de 2022.

João Lucas
Natural de Iporá, o meia é

revelação do próprio Vila
Nova e atuou no clube do
Sub-15 ao Sub-20 e acumulou
títulos com a camisa colorada
em todas as categorias em
que atuou. Deixou o clube
ainda em 2018, se acertando
com o Ituano jogando duas
copas São paulo e fazendo
mais de cinquenta jogos pelo
time do interior paulista.

Então, João Lucas retor-
nou para sua cidade natal

para a reta final da disputa
do goianão 2020. Ele perma-
neceu para a atual tempora-
da, e após a chegada do trei-
nador Éverton goiano, o
meia teve mais oportunida-
des e foi um dos destaques
da campanha do Iporá, que
saiu da zona de rebaixamen-
to e se classificou para as
quartas-de-final da competi-
ção. o jogador atuou em dez
partidas e marcou dois gols.
o lobo-guará ficará com uma
% dos direitos econômicos

do jogador, mas os valores
não foram revelados.

“Sensação muito boa em
estar de volta ao Vila Nova.
Estou muito feliz por estar
tendo essa oportunidade, o
Vila foi o time que pratica-
mente fez a minha base então
poder estar de volta a esse
clube é muito bom e espero
ajudar o máximo o time em
todos os objetivos na tempo-
rada”, revelou o mais novo
reforço colorado. (Especial
para O Hoje)

Aparecidense acerta com Filipe
Trindade e Rodrigues, que retor-
nam por empréstimo até o final
da Série D; João Lucas acerta com
Vila Nova para a Série B

segunda de retornos
Heber Gomes

Volante volta a Aparecidense em menos de um ano para a disputa do Brasileiro da Série D
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João Paulo Alexandre

A construção de goiânia se
esbarra na existência de dois
morros que compõem a cidade:
mendanha e Serrinha. Sendo
os pontos mais altos do muni-
cípio - o primeiro conta com
841 metros e o outro com 816
metros - sofrem com a ação
de degradação humana e in-
vasões irregulares. Isso retrata
que os dois pontos nunca fo-
ram tratados como prioridades
no quesito de recuperação.

A Agência municipal do
meio Ambiente (Amma) faz a
fiscalização em 22 áreas de
preservação ambiental, mas
não se tem um levantamento
sobre invasões nessas áreas.
o morro da Serrinha, apesar
de estar dentro de goiânia,
está sob a responsabilidade do
governo de goiás. o morro foi
um dos pilares de peso para a
construção da nova capital de
goiás na década de 1930.

Apesar de tamanha impor-
tância, o morro é constante-
mente degradado e conta com
algumas construções irregu-
lares. No tempo seco, o espaço
sofre com as queimadas de
alta intensidade que assolam
o local. o presidente da Asso-
ciação dos Amigos do morro
da Serrinha, Álvaro caetano
de oliveira Filho, destaca que
o Executivo Estadual deixou
de ter interesse na construção
do parque por falta de recurso
financeiro. porém, segundo
ele, na última semana, o go-
vernador ronaldo caiado
(DEm) solicitou alguns docu-
mentos para concretizar a
transferência da área para a
responsabilidade da prefeitu-
ra de goiânia.

“Entre os documentos, está
a dotação orçamentária para
saber se a prefeitura terá con-
dições financeiras de realizar
o parque. o prefeito rogério
cruz já demonstrou interesse
na área e levou o projeto de
parque adiante. Agora, a gen-
te busca cobrar dele para que
reúna todos esses documen-
tos o mais rápido possível
para que essa transferência
ocorra de maneira mais ágil
possível”, conta.

Álvaro pontua que, no es-
paço, há mais de 40 constru-
ções. Segundo ele, muitas pes-
soas não estão no local e vão

apenas no momento em que
há alguma mobilização com o
incentivo de revitalização do
espaço. o presidente, que tam-
bém é morador da região, afir-
ma que paga mais de r$ 3 mil
em Imposto predial e territo-
rial urbano (Iptu). “Esse valor
é o que uma pessoa de área
nobre paga. E não temos um
retorno de qualidade de vida
no local. A gente busca que o
local vire um parque muito
bonito, com um mirante com
uma das melhores vistas dessa
cidade. os parques de goiânia
têm as mesmas características:
um lago e uma pista de cami-
nhada. Aqui dá pra fazer algo
muito bacana”, afirma.

Tempo seco
Álvaro aponta que o local

foi vítima de uma grande quei-
mada. Segundo ele, não se sabe
quem deu início às chamas,
mas que elas se alastraram ra-
pidamente. “todo ano os bom-
beiros atendem ocorrência
aqui. A gente nunca consegue
identificar quem é, porque é
tudo muito rápido. E olha que
ali é um área de preservação
ambiental. Em um ano foram
plantadas mais de 5 mil mudas
nativas do cerrado, mas gran-
de parte delas já foram des-
truídas pelo fogo”, pontua.

Além disso, o lixo é outro

problema da região. Álvaro
aponta que o local acaba vi-
rando depósito de todo o tipo
de entulho. mesmo com a pre-
feitura realizando a limpeza
quase toda semana, o morro
continua sendo vítima desse
desrespeito. “Isso contribui
muito com a insegurança no
local. muitos criminosos se
escondem na região para rou-
bar celulares de quem anda
pelas ruas. Há também a pre-
sença de muitos usuários de
drogas que aproveitam dessa
fragilidade para praticarem
crimes”, reforça.

o Hoje entrou em contato
com a Secretaria de Estado
do meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Se-
mad) sobre essa situação, mas
não obteve retorno até a pu-
blicação do texto.

Morro do Mendanha
A situação não é muito

diferente no morro do men-
danha. o espaço conta com
muitas construções irregu-
lares, sendo a maioria delas
compostas por templos reli-
giosos. E isso acontece mes-
mo após decisão judicial,
dada em 2019, em que o mu-
nicípio e a Agência municipal
de goiânia (Amma) elabo-
rassem um levantamento da
Área de preservação perma-

nente (App) do mendanha.
Além disso, foi determina-

do que houvesse a desocupa-
ção e remoção de todas as edi-
ficações e demais ocupações
e equipamentos urbanísticos
irregulares inseridos na App.
A Amma também deveria ela-
borar um projeto técnico sobre
a preservação e recuperação
das áreas degradadas. Na épo-
ca, a decisão era definitiva,
ou seja, não havia mais cabi-
mento de recursos.

o promotor de Justiça, mar-
celo Fernandes de melo, pro-
pôs a ação em 2012 e destacou
que, desde 2001, o local vem
sendo alvo de constante de-
gradação e poluição ambien-
tal. Desde 2005, o ministério
público de goiás (mp-go) ten-
tou recursos para que hou-
vesse a desocupação e recu-
peração do local, o promotor
alegou que a prefeitura e a
Amma se mantiveram inertes
sobre os danos ambientais.

marcelo ainda sustentou
que a prefeitura deixou de
adotar medidas eficazes para
impedir essas construções na
área e colaborou com o pro-
cesso de abandono do
local.”Assim, para o promotor,
torna-se imprescindível a re-
moção das invasões e ocupa-
ções irregulares no topo e nas
encostas do morro, dando à

área sua destinação legal, que
é uma unidade de conserva-
ção de uso sustentável e área
de preservação permanente”,
diz trecho da decisão.

A decisão estipulou multa
diária de r$ 2 mil em caso
de descumprimento. para se
ter uma ideia, esse valor está
atualizado em r$ 1,4 milhão.
o Hoje procurou a procura-
doria geral do município
(pgm) para saber se a sen-
tença foi cumprida. Em res-
posta, a procuradoria afirmou
que “a sentença se deu em
2019, entretanto, uma das
igrejas criou um incidente
processual, e por este motivo,
a ação ficou paralisada.”

“Após a retomada do pro-
cesso, o município de goiânia
e a Agência municipal do
meio Ambiente (Amma) fo-
ram intimados recentemente
para cumprir a decisão judi-
cial”, continua o texto.

por fim, a Amma afirma
que “já se manifestou infor-
mando que precisa da carac-
terização do que é área pú-
blica e do que é área privada,
para que a recuperação am-
biental seja promovida. En-
quanto isso, o município de
goiânia aguarda as informa-
ções dos órgãos municipais
relacionados ao caso.” (Espe-
cial para O Hoje)

Locais foram estratégicos para a mudança de Capital em Goiás, mas atualmente, sofrem com ação humana

O Morro da Serrinha conta com algumas construções irregulares. Na seca, sofre com as queimadas

Associação denuncia que no Morro da Serrinha há mais de 40 construções irregulares 

Morros sofrem com invasões
e construções irregulares  

Fotos: Wesley Costa
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Daniell Alves

Dados do porta da transparência, do governo
Federal, apontam que cerca de 170 mil moradores de
Aparecida de goiânia receberam pelo menos a primeira
parcela do Auxílio Emergencial em 2020. o quantitativo
representa 28% dos habitantes do município. Em com-
paração com o número de aparecidenses que receberam
o benefício do Bolsa Família, cerca de 11,3 mil pessoas,
em março do último ano, o aumento é bastante signifi-
cativo e indica crescimento da pobreza na cidade.

É o que aponta a central Única das Favelas em
goiás (cufa-go). Isto porque cresceu o acesso aos be-
nefícios do governo, conforme explica o presidente da
cufa, Breno cardoso. “o fato não ocorre apenas em
Aparecida de goiânia, mas em todo país”. Segundo ele,
a alta no número de beneficiários em Aparecida de-
monstra um crescimento subnotificado da pobreza.

Além disso, outra parcela da população está invisível
e não recebe nenhum tipo de ajuda para sobreviver.
“muitas pessoas que estão em condição de extrema po-
breza passam por uma situação de invisibilidade e não
conseguem sequer alcançar esses benefícios do governo”.
Atualmente, a cufa tem representantes em 47 bairros
de Aparecida de goiânia. “São líderes comunitários
das regiões, que têm equipes dentro dos bairros, e
estão empenhados em trabalhar no enfrentamento da
fome durante a pandemia”, diz.

Aumenta da pobreza
Em goiás, a população que vive abaixo da linha da

pobreza aumentou de 6% para 9% desde o início da
pandemia da covid-19, segundo a cufa. Estas pessoas
que vivem na linha abaixo da pobreza sobrevivem
com menos de r$ 10 por dia.

Somado ao crescimento da população em situação
de pobreza, o presidente da central revela números
que demonstram o grau de necessidade de uma enorme
parcela da população goiana. “18% dos goianos pertence
a classe “E”, cujas famílias sobrevivem com apenas 2
salários-mínimos”.

Única fonte de renda
cerca de 180 mil goianos tiveram o Auxílio a única

fonte de renda para amenizar a crise econômica causada
pela covid-19. No último mês, 47,9% dos goianos resi-
diam em domicílios em que ao menos uma pessoa era
beneficiária do AE, aponta estudo realizado pelo Instituto
mauro Borges (ImB). o Instituto aponta os impactos do
programa na população que vive em situação de vul-
nerabilidade social.

Segundo a pesquisa, em maio do último ano, 92.843
domicílios e 238.102 pessoas tinham no Auxílio sua
única fonte de renda. com a reabertura das atividades
econômicas esses números passaram a 71.984 e 181.306,
respectivamente, no mês de novembro. Naquele mês,
28% dos domicílios com renda exclusivamente prove-
niente do Auxílio se encontravam na região metropo-
litana de goiânia e 18% apenas na capital.

Insustentável
o ImB aponta que o custo fiscal do Auxílio é tido

como insustentável para a equipe econômica do governo
Federal, motivo pelo qual sua prorrogação não aconteceu.
A principal justificativa para a concessão do auxílio
foram as medidas de isolamento social adotadas, em
maior ou menor grau, por todo o país, durante o primeiro
e segundo trimestre de 2020. “Essas medidas proibiram
o funcionamento de inúmeras atividades econômicas,
consideradas não essenciais, o que provocou a diminuição
da oferta de emprego e, além disso, maior dificuldade
de obtenção de renda por parte das pessoas que a obtém
por meio de atividades informais”, diz na pesquisa.

Programa reduziu efeitos negativos
Ao analisar o programa, o ImB concluiu que o

Auxílio foi extremamente importante para mitigar os
efeitos econômicos e sociais da pandemia (pode-se
dizer que até sanitários, uma vez que permitia às
pessoas permanecerem em suas casas e manter o dis-
tanciamento social). grande parte das pessoas e dos
domicílios goianos recebeu o Auxílio e, ainda mais im-
portante, dezenas de milhares de pessoas tinham nele
sua única fonte de renda. (Especial para O Hoje)

Quantitativo representa 28% dos habitantes do município

goiânia e Aparecida de
goiânia começaram ontem
(10) o cronograma de vaci-
nação contra a Influenza
(H1N1) em idosos a partir de
60 anos e professores. Na ca-
pital, são 55 salas de vacina-
ção nos postos de saúde, além
da Área I da puc goiás e Sesc
Faicalville, na modalidade pe-
destre. também são disponi-
bilizados dois drives thru, no
Shopping passeio das Águas
e no estádio Serra Dourada.
o horário de funcionamento
dos postos será das 8h às 17h.

como a campanha de vaci-
nação contra a influenza acon-
tece de forma simultânea à
aplicação das doses contra a
covid-19, o ministério da Saúde
(mS) orienta que aqueles que
estejam nos grupos prioritários

atuais tomem primeiro a dose
contra o novo coronavírus e,
após 14 dias, sejam imunizados
contra a influenza. A listagem
das salas de vacinação dispo-
níveis para a vacinação pode
ser acessada por meio do site
da Secretaria municipal de
Saúde, aba de serviços.

Em Aparecida, a campa-
nha se estenderá até 9 de ju-
lho com a expectativa de va-
cinar 90% dos grupos priori-
tários, de acordo com a Se-
cretaria municipal de Saúde
(SmS) da cidade. A mobiliza-
ção está dividida em fases
para evitar aglomerações nos
locais de vacinação e nesta
segunda etapa, de 10 de maio
a 8 de junho, os alvos são os
idosos com mais de 60 anos
e os professores.

o secretário de Saúde Ales-
sandro magalhães informa
que para receber a vacina
são necessários os documen-
tos pessoais, um comprovante
de endereço de Aparecida e
o cartão de vacinação, e res-
salta: “a vacina contra a In-
fluenza é uma medida de pre-
venção fundamental para
proteger as pessoas da gripe
reduzindo complicações, mor-
tes e a circulação viral na so-
ciedade. o vírus da influenza
causa sintomas semelhantes
aos da covid-19, por isso é
ainda mais importante com-
batê-lo para, além de prevenir
a doença, também evitar aglo-
merações de pacientes nas
unidades de Saúde durante
a pandemia”. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Idosos e professores começam
a vacinar contra a H1N1

Três a cada 10
aparecidenses
recebem Auxílio
Emergencial  

tRÁPIDAS

Reforma tributária poderá 
ser pautada nesta semana

o presidente da câmara dos Deputados,
Arthur Lira (pp-AL), afirmou que deve
definir o formato da tramitação da refor-
ma tributária nesta semana após reunião
com o presidente do Senado, rodrigo pa-
checo (DEm-mg), líderes partidários e o
relator do texto na comissão mista, de-
putado Aguinaldo ribeiro (pp-pB). Na se-
mana passada, Lira decidiu sustar a co-
missão especial da casa que analisava o
mérito da reforma tributária (pEc 45/19).
A decisão baseou-se em parecer técnico
já que o prazo de conclusão dos trabalhos
do colegiado havia expirado há um ano e
meio. Na avaliação do presidente, foi ne-
cessário encerrar a comissão para pre-
servar a tramitação da reforma e evitar
contestações judiciais no futuro. com a

decisão, seguindo o regimento interno da
câmara, Lira deveria levar o texto da re-
forma tributária ao plenário. o presidente
avalia a possibilidade de votar, no ple-
nário, a reforma tributária sobre o tema
da renda, com base no projeto de Lei
3887/20, encaminhado pelo Executivo,
uma vez que para sua aprovação é ne-
cessário apenas maioria simples - quórum
menor do que o exigido para aprovar
pEcs. o pL institui a contribuição sobre
Bens e Serviços (cBS) com alíquota de
12%, em substituição ao programa de
Integração Social (pIS) e à contribuição
para Financiamento da Seguridade Social
(cofins). De acordo com Arthur Lira, o
importante é a aprovação da reforma, e
não, “a paternidade do texto”.

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

Jurídica

para a Sexta turma do
StJ, não há exigência legal
de que o mandado de busca
e apreensão detalhe o tipo
de documento a ser apreen-
dido, ainda que ele tenha
natureza sigilosa. para o re-
lator, ministro Sebastião reis
Júnior, não houve nulidade.
Ele ressaltou que o artigo
243 do cpp disciplina os re-

quisitos do mandado de bus-
ca e apreensão, detalhando
o que pode ou não ser arre-
cadado. Acrescentou que o
artigo 240 do cpp apresenta
um rol exemplificativo, não
havendo qualquer ressalva
de que os objetos a serem
recolhidos não possam dizer
respeito à intimidade ou à
vida privada das pessoas.

Abrangência do mandado 
de busca e apreensão

Informações 
processuais na internet

o plenário Virtual do StF
reconheceu, por maioria, a
existência de repercussão
geral no recurso Extraor-
dinário com Agravo (ArE)
1307386 (tema 1141), que
trata da responsabilidade
civil por disponibilização,
em sites na internet, de in-

formações processuais pu-
blicadas nos órgãos oficiais
do poder Judiciário, sem
restrição de segredo de jus-
tiça ou obrigação jurídica
de remoção. pela primeira
vez, o recurso foi ajuizado
pela parte vencedora na ins-
tância de origem. 

2 Teto remuneratório - Foi
sancionada pelo poder Execu-
tivo a Lei Estadual nº 21.002
(originalmente projeto de lei
nº 7779/19), de autoria do tJgo,
que regulamenta a periodici-
dade do recolhimento do valor
da renda líquida excedente do
teto remuneratório constitu-
cional pelos interinos respon-
sáveis pelas serventias extra-
judiciais do estado de goiás.

2 Emolumentos notariais -
Foi publicada no Diário oficial
a Lei Estadual nº 21000, san-
cionada na semana passada
pela governadoria, que altera
a Lei nº 19.191/2015 que trata
dos emolumentos dos serviços
notariais e de registro.

O Comitê de Igualdade
Racial do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO)
realiza, na próxima quinta-
feira (13), a partir das 9 horas,
pelo canal do TJGO no You-
Tube, a sua primeira audiên-
cia pública. O evento contará
com a participação das en-
tidades do sistema de Justiça
no âmbito do Judiciário goia-
no, para apresentação de
propostas, ações e estudos.

TJGO promoverá
audiência pública
para debater
igualdade racial

Ajuizamento tardio não gera
perda de direito de grávida

A Sexta turma do tri-
bunal Superior do trabalho
reformou decisão que havia
absolvido uma empresa de
pagar indenização estabili-
tária a uma auxiliar de ser-
viços gerais dispensada du-
rante a gravidez. o direito
à gestante havia sido nega-
do por ela ter ingressado
com a ação somente 10 me-
ses após o parto. todavia,
segundo o colegiado, o ajui-
zamento tardio da ação,
desde que dentro do prazo
prescricional, não configura

abuso de direito. o ministro
Augusto césar, relator do
recurso de revista da tra-
balhadora, deferiu a inde-
nização e condenou a em-
presa ao pagamento, a título
indenizatório, dos salários
e dos demais direitos cor-
respondentes ao período
da estabilidade. Ele lem-
brou que, para que a em-
pregada tenha direito à ga-
rantia, exige-se apenas que
ela esteja grávida e que a
dispensa não se tenha dado
por justa causa.



pelo segundo ano consecu-
tivo os goianos não poderão
curtir o rio Araguaia. A tradi-
cional ‘temporada do Ara-
guaia’ foi cancelada pelo go-
verno de goiás, em medida
publicada ontem (10) em de-
creto no Diário oficial do Es-
tado. A decisão, que já está em
vigor, vale para toda a extensão
do rio, que antes da pandemia
costumava receber milhares
de turistas de diversos muni-
cípios goianos e estados brasi-
leiros. Quem descumprir o do-
cumento poderá arcar com
multas de até r$ 500 mil. 

com o objetivo de evitar
aglomerações e o avanço da
covid-19, estão proibidas a rea-
lização de quaisquer atividades
que impliquem em aglomera-
ção de pessoas para o lazer e
o turismo na grande região do
rio Araguaia, nela incluídos
os trechos do rio Araguaia e
seus afluentes no Estado de
goiás. São vedados a realização
de acampamentos, de eventos
como shows musicais, festas
em geral e outros, como cami-
nhadas ecológicas, passeios ci-

clísticos, corridas, realização
de espetáculos, dentre outros
que possam promover a aglo-
meração de pessoas, uso cole-
tivo de beiras de rios, cachoei-
ras e praias formadas no rio
Araguaia e seus afluentes. 

A instalação, e/ou o funcio-
namento de estruturas tem-
porárias ou precárias de res-
taurantes, bares, banheiros,
pontos de apoio e quaisquer
suportes de atendimento a tu-
ristas e usuários em praias,

beiras de rios e cachoeiras,
bem como a realização de cam-
peonatos de pescaria, compe-
tições ou aglomerações que
envolvam esportes náuticos e
afins também estão vedadas
de acordo com o decreto.

As atividades de pesca, por
serem consideradas atividades
que implicam em aglomeração
de pessoas, também estão proi-
bidas enquanto perdurar a si-
tuação de calamidade, exce-
tuando-se as atividades de pes-

ca de subsistência realizadas
por ribeirinhos e indígenas. 

Multa 
o descumprimento do De-

creto assinado pelo governador
ronaldo caiado, além de ser
considerado infração adminis-
trativa ambiental, punível com
as sanções previstas em lei,
poderá acarretar no pagamen-
to de multas que variam entre
r$ 1 mil a r$ 500 mil. As ações
de controle das atividades proi-

bidas por meio do presente
Decreto ficarão a cargo das
forças de segurança do Estado
de goiás, das prefeituras locais
e da Secretaria de Estado de
meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

Covid-19 
Em goiás, segundo dados

da Secretaria Estadual de Saúde
(SES-go) já são 566.904 casos
confirmados de covid-19. Des-
tes, são 15.585 óbitos confir-
mados, o que representa uma
taxa de letalidade de 2,75%.
Há 439.621 casos e 307 óbitos
suspeitos sendo investigados. 

Levantamento realizado
pela SES-go apurou que, refe-
rente à primeira dose, foram
aplicadas 1.028.846 doses das
vacinas contra a covid-19 em
todo o Estado. Em relação à
segunda dose, foram vacinadas
528.479 pessoas. goiás já re-
cebeu 2.231.830 doses de imu-
nizantes, sendo 1.255.280 da
coronaVac, 959.000 da Astra-
Zeneca e 17.550 da pfizer.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje) 

Suspensa Temporada do Araguaia 2021 
PELO SEGUNDO ANO

Atividades de pesca também estão proibidas enquanto durar a situação de calamidade

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2021 CIDADES n 11

Maiara Dal Bosco

Após constatar baixa pro-
cura pela imunização contra
a covid-19 nos postos de vaci-
nação na capital, a prefeitura
de goiânia ampliou o grupo
de pessoas que podem ser va-
cinadas contra a doença nos
próximos dias. Desde ontem
passaram a ter direito à vaci-
nação contra a doença as ges-
tantes e puérperas com idades
entre 18 a 59 anos, indepen-
dente de terem ou não comor-
bidades, e as pessoas com 50
anos ou mais e que possuam
algum tipo de comorbidade.

também estão no grupo
pessoas com comorbidades
com idades entre 55 e 59 anos,
com Síndrome de Down de 18
a 59 anos; com doença renal
crônica que fazem diálise na
mesma faixa etária, pessoas
com Deficiência permanente
cadastradas no programa de
Benefício de prestação conti-
nuada (Bpc) de 55 a 59 anos,
idosos com 60 anos ou mais e
trabalhadores da saúde, se-
guem sendo imunizados.

A Secretária Executiva da
Saúde de goiânia, Luana ri-
beiro, explicou que para a con-
cretização da mudança, foi
realizado um diagnóstico. “No
sábado, fizemos uma parcial
no horário do almoço, estáva-
mos aguardando, já tinham
postos preparados para 500
pessoas e estávamos apenas
com 20 agendamentos. Então
como estávamos com todos os
postos organizados, com todas
as equipes organizadas, após
essa parcial, ampliamos para
o público de gestantes e tam-

bém para os comórbidos de
50 a 54 anos, entrando na fase
2 do plano Nacional de ope-
racionalização de Vacinação”,
afirmou, em entrevista a uma
televisão da capital.

Segundo ela, caso a procura
continue baixa, as faixas etá-
rias para vacinação continua-
rão sendo ampliadas. “Nós de-
pendemos também da busca
pela sociedade. Então fazemos
acompanhamento frequente,
o que não deixamos é sem a
vacinação. No sábado, muda-
mos, precisava fazer a mode-
lagem do sistema, por isso que
a tarde atendemos por deman-
da espontânea. Agora já estão
com todos os postos com agen-
damento para as comorbida-
des. Estamos com 22 postos
montados somente para a va-
cinação contra a covid-19, en-
tão precisamos que a popula-
ção também procure, porque
o que acontece é que, se a
gente tem a vacina lá, se a gen-
te faz a parcial e se a população
não procura, nós vamos sim
ampliar [a faixa etária], justa-

mente para alcançar o maior
número possível”, destacou. 

Agendamento
De acordo com a Secreta-

ria municipal de Saúde (SmS)
de goiânia, todo atendimento
será por agendamento, que
deverá ser realizado pelo apli-
cativo prefeitura 24 horas. As
pessoas com comorbidades
que se enquadram na primei-
ra fase da vacinação também
precisam agendar atendimen-
to no aplicativo.

No caso dos idosos, que,
por ventura, não tomaram a
primeira dose, poderão pro-
curar, de forma espontânea,
as unidades de saúde. Já quem
precisa receber a segunda
dose, será atendido nas seis
escolas, também por demanda
espontânea.os profissionais
de saúde que vão receber a
primeira dose do imunizante
serão atendidos no Shopping
cerrado e centro de Saúde
da Família (cSF) Santa rita, e
a segunda dose no Espaço Sin-
ta-se Bem da unimed.

Documentos
todas as pessoas que vão

se vacinar precisam apresen-
tar documento pessoal com
foto, cpF e comprovante de
endereço. Já quem tem co-
morbidades, precisa, além de
agendar, apresentar um dos
seguintes documentos: laudo
médico com a indicação da
comorbidade; formulário dis-
ponível no site da prefeitura,
carimbado e assinado pelo
médico; prescrição médica
da vacinação com indicação
da comorbidade ou relatório
da equipe de atenção primá-
ria com a cópia do prontuário
do paciente.

Até o momento, goiânia
já aplicou 482.238 doses de
vacinas contra a covid-19.
Destas, 301.087 referem-se à
primeira dose (19,9% da po-
pulação) e 181.151, à segunda
(11,9% da população). A ca-
pital já recebeu 545,197 doses
de imunizantes contra a co-
vid-19, desde a chegada do
primeiro lote, em janeiro de
2021. (Especial para O Hoje)

Gestantes e puérpe-
ras com idades entre
18 a 59 anos e pes-
soas com 50 anos ou
mais com comorbi-
dades foram incluí-
das na imunização

Vacinação de grupo com
comorbidades é ampliada

Procura foi
baixa no fim 
de semana e
prefeitura de
Goiânia
decidiu
ampliar a
vacinação de
grupo com
comorbidades 
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mais de 2 mil migrantes
chegaram a Lampedusa nas
últimas 24 horas, num total
de 20 embarcações, o que
levou as autoridades da
ilha, situada no sul da Itália,
a pedir ajuda ao primeiro-
ministro, mário Draghi.

No total, 2.128 pessoas
chegaram à ilha em vários
grupos de migrantes e fo-
ram socorridos pela capi-
tania do porto e pela guar-
da costeira.

Durante a última noite,
chegaram a Lampedusa 635
pessoas a bordo de quatro
embarcações e, pouco antes
da meia-noite, as autorida-
des marítimas salvaram um
barco de pesca com 352 mi-
grantes, que se encontrava
a 14 quilômetros da costa.

o centro de recepção
de Lampedusa, que pode
acomodar cerca de 200
pessoas, está cheio e mui-
tos dos migrantes estão à
espera na doca de Favaro-
lo, para serem transferidos
a outros locais ou para em-
barcações de passageiros
que o governo italiano pro-
videnciou a fim de que
passem a quarentena.

A organização não go-
vernamental Alarm phone
avisou, nesse domingo (9)
à noite que várias embar-
cações estavam na zona
do canal da Sicília à es-
pera de ajuda.

"Há ainda vários pedi-
dos de ajuda no mediter-
râneo. Não se pode ignorar

o que tem se passado há
algum tempo", escreveu a
porta-voz na Itália d0 Alto
comissariado das Nações
unidas para refugiados
(Acnur), carlotta Sami, na
rede social twitter.

o presidente da câma-
ra de Lampedusa, totò
martello, já lançou o aviso
ao primeiro-ministro de
Itália, mario Draghi, e de-
fende uma intervenção e
a realização de "um diá-
logo" com os países norte
-africanos, dando priori-
dade à Líbia.

"compreendo que a
prioridade de Draghi é a
pandemia de covid-19 e a
crise econômica, mas as
emergências, quando se
pode, como no caso dos
migrantes, é preciso pre-
veni-las. A Itália tem de
construir uma estratégia.
o [primeiro-ministro] tem
de se mexer ou corremos
o risco de, até o final do
verão, 50 mil chegarem a
essa ilha", disse martello.

o secretário-geral do
partido de extrema-direita
Liga Norte, matteo Salvini,
que faz parte do governo
de unidade nacional que
apoia Draghi, pediu uma
reunião urgente para dis-
cutir a questão dos fluxos
migratórios.

Este ano, mais de 11
mil migrantes chegaram
à Itália, o triplo do mes-
mo período do ano pas-
sado. (ABr)

Mais de 2 mil migrantes
chegam a Lampedusa
em 24 horas

20 EMBARCAÇÕES

manifestantes palestinos
atiraram pedras e policiais is-
raelenses dispararam granadas
de atordoamento e balas de
borracha em confrontos diante
da mesquita de Al-Aqsa, em
Jerusalém, nesta segunda-feira
(10), quando Israel comemorou
o aniversário da captura de
partes da cidade na guerra
dos Seis Dias.

A Sociedade do crescente
Vermelho (movimento inter-
nacional humanitário) pales-
tina disse que mais de 305
palestinos ficaram feridos no
episódio e que ao menos 228
deles foram levados a hospi-
tais. Vários se encontram em
estado grave, e a polícia in-
formou que 21 agentes fica-
ram feridos.

Al-Aqsa, o terceiro local
mais sagrado do Islã, é um
foco de violência em Jerusa-
lém durante o mês muçulma-
no sagrado do ramadã, e os
conflitos causam preocupação
internacional.

As tensões aumentaram
porque Israel comemorou o
"Dia de Jerusalém", a celebra-
ção anual da conquista de Je-
rusalém oriental e da cidade
Velha murada, que abriga sí-
tios sagrados muçulmanos, ju-
deus e cristãos.

Na tentativa de amenizar

a situação, a polícia israelense
disse que proibiu que grupos
judeus fizessem visitas nesta
data à praça sagrada que abri-
ga Al-Aqsa, que é reverenciada
como o local original de tem-
plos bíblicos.

A polícia também estudava
redirecionar um desfile tradi-
cional do Dia de Jerusalém, no
qual milhares de jovens judeus
portando bandeiras de Israel
atravessam o portão de Da-
masco da cidade Velha e o
Bairro muçulmano.

A polícia disparou gás, gra-

nadas de atordoamento e balas
de borracha contra centenas
de palestinos que os alvejaram
com pedras na praça de Al-
Aqsa, disseram testemunhas.

A violência no complexo
sagrado diminuiu várias horas
depois de começar, e teste-
munhas disseram que a polí-
cia israelense começou a per-
mitir a entrada de palestinos
de mais de 40 anos.

Em comentários públicos,
o primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, disse
que seu país está determinado

a manter a lei e a ordem em
Jerusalém, preservando ao
mesmo tempo a "liberdade de
culto e a tolerância a todos".

Nabil Abu rudeineh, por-
ta-voz do presidente palestino,
mahmoud Abbas, acusou "for-
ças de ocupação israelenses"
de realizarem uma "operação
brutal" em Al-Aqsa.

As tensões também são
insufladas pelos planos de
expulsão de várias famílias
palestinas do bairro de
Sheikh Jarrah, em Jerusalém
oriental. (ABr)

Conflitos 
ocorreram diante
da mesquita 
de Al-Aqsa

Confronto em Jerusalém deixa
mais de 300 feridos em mesquita

o tribunal de Sintra aceitou
um pedido de habeas corpus
de uma advogada a quem as
autoridades de saúde obriga-
ram a ficar 14 dias em isola-
mento profilático em casa,
quando regressava do Brasil.

um comunicado da ordem
dos Advogados adianta que a
advogada, o seu marido e uma
filha menor entraram em por-
tugal provenientes do Brasil
no dia 2 de maio e, apesar de
terem testes negativos para a
covid-19 e de "terem sido au-
torizados a entrar em território
nacional sem qualquer restri-
ção", a delegada de Saúde da
sua área de residência impôs-

lhes um isolamento de 14 dias.
A advogada refutou a or-

dem, por meio de um pedido
de habeas corpus  contestando
a resolução do conselho de
ministros 45-c/2021, de 30 de
abril, que foi aceito na tarde
de sexta-feira (7) pelo tribunal
de Sintra.

o juiz declarou inconsti-
tucional a referida resolução
do conselho de ministros so-
bre a situação de calamidade
e proibiu de imediato as au-
toridades de saúde de colo-
carem a advogada e restan-
tes membros familiares em
isolamento forçado, consi-
derando que isso só seria

possível se vigorasse o estado
de emergência.

Na decisão, a que Agência
Lusa teve acesso, o magistra-
do declara "inconstitucional,
material e organicamente",
o artigo 25 da resolução no
sentido de "qualquer cidadão
nacional ou estrangeiro" po-
der "ser privado da liberdade
por um período de 14 dias
em ordem administrativa e
sem controlo judicial".

Devido à pandemia da co-
vid-19, o governo substituiu
o estado de emergência pela
situação de calamidade em
todo o país, em vigor desde 1
de maio. (ABr)

Juiz considera ilegal obrigação
de isolamento de brasileiros

VIAGENS

Tribunal declarou inconstitucional resolução do Conselho de Ministros

Al-Aqsa, o

terceiro local

mais sagrado do

Islã, é um foco de

violência em

Jerusalém 
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Lanna Oliveira

“É difícil a gente descrever a si pró-
pria, mas eu diria que sou maravilhosa”,
e ruth de Souza não estava mentindo.
A atriz, considerada a dama do teatro
brasileiro, foi pioneira ao longo de sua
carreira. Ela foi a primeira atriz negra a
se apresentar no theatro municipal do
rio e a construir carreira na dramaturgia.
Foi também a primeira brasileira indi-
cada a um prêmio internacional de ci-
nema, no Festival de Veneza de 1954. E
para comemorar o centenário deste
ícone nacional o Itaú cultural apresenta
materiais que destacam sua história no
teatro, cinema e televisão.

ruth de Souza, durante os mais de 70
anos dedicados à dramaturgia, cresceu
e aos poucos derrubou os obstáculos im-
postos por um pensamento racista que
dominava e teima em se manter vivo no
Brasil.Ainda muito nova, quando ela des-
pertou para o sonho de se tornar atriz,
ela não imaginava que por causa de sua
cor de pele seria subestimada. Apesar
dos avisos de que não conseguiria, ela
seguiu em frente, e talvez seja hoje, sua
ancestralidade africana seja uma das
maiores representatividades do Brasil.

Devido a importância do seu papel
na história do teatro, da televisão e do
cinema nacional, nesta quarta-feira, 12
de maio, quando ruth de Souza com-
pletaria 100 anos, o Itaú cultural divulga
no site itaucultural.org.br memórias,
destaques de sua história, na qual foi
de encontro às construções estereotipa-
das de personagens negros e criou ges-
tuais e universos próprios para suas
personagens.o material também revela
ações que perpetuam e difundem, para
novas gerações, a importância da atriz. 

A celebração ainda exibe duas cartas
que marcam tempos: a primeira, en-
tregue para ela, em 2019, pouco antes
de sua morte e a segunda, escrita agora.
o material abre com olhar biográfico
sobre a trajetória de ruth, destacando
momentos marcantes e fundamentais
da carreira da atriz. um mergulho na
sua relevância e presença na cultura
brasileira pode ser conferida no verbete
sobre ela na Enciclopédia Itaú cultural,
no site enciclopedia.itaucultural.org.br.
Espaço dedicado a exaltar a grande ar-
tista que ela foi.

A influência da atriz sobre outros
atores e gerações das artes cênicas é
inegável e também tem destaque nesta
homenagem feita para reafirmar o lugar
que ruth deveria ocupar na memória
dos brasileiros. o material traz uma en-
trevista com os artistas e produtores

Ellen de paula e gabriel cândido, idea-
lizadores de ‘Dona ruth: Festival de tea-
tro Negro de São paulo’, evento anual
criado em 2019, reunindo espetáculos
teatrais, leituras encenadas e dramática,
performances, contação de histórias, in-
tervenção artística, show e conversas. 

Dessas duas pontas da história, o vi-
sitante do site do Itaú cultural vai co-
nhecer em primeira mão dois documen-
tos históricos que reafirmam a impor-
tância de artistas referenciais como
ruth. o primeiro é a carta escrita por
Ellen e cândido e entregue para a atriz
em 2019, contando a intenção de reali-
zação do festival Dona ruth. o segundo
é a primeira das 100 cartas que os dois
reunirão para festejar os 100 anos de
ruth de Souza. A publicação desta carta
marca o início da ação, que integrará o
festival deste ano, previsto para aconte-
cer no segundo semestre.

Uma estrada árdua
Nascida em 1921 em Engenho de

Dentro, bairro da periferia carioca, ruth
pinto de Souza, ainda muito pequena,
se mudou para minas gerais onde viveu
num sítio ao lado dos irmãos maria e
Antônio. E desde a primeira infância o
sonho de se tornar atriz a acompanha.
Aos nove anos e após o falecimento do
pai, fato que fez com que a família re-
tornasse ao rio, ruth foi ao cinema se
encantou com a arte de interpretar. Ao
lado da mãe assistiram ‘tarzan, o Filho
da Selva’. A menina deixou a sala de ci-
nema decidida, queria ser atriz.

No ano de 1944 ruth decide estudar
teatro e ao tomar conhecimento do tea-
tro Experimental do Negro (tEN) criado
por Abdias do Nascimento, a jovem as-
pirante a atriz encontra um início para
sua caminhada. o tEN surge com obje-

tivo de pensar uma nova dramaturgia,
abrindo espaço para os atores e atrizes
negras e também para colocar um fim
no que ficou conhecido nos dias de hoje
como black face, quando um ator branco
é pintado de negro para assim interpretar
um personagem afrodescendente. 

Seu primeiro espetáculo como mem-
bra da companhia foi em 1945 na peça
‘o Imperador Jones’, onde interpreta
uma escrava. ruth de Souza ainda con-
tracenou com quem se tornaria um
grande amigo, grande otelo, com quem
dividiu a cena em filmes da antiga pro-
dutora Atlântida.contudo, sua carreira
começou a ganhar corpo na década de
1950, tempo em que ela estudou teatro
nos Estados unidos e ao retornar para
o Brasil se destacou no cinema e no
teatro, tendo encenado peças escritas
por Nelson rodrigues e contracenado
com Sérgio cardoso.  

um dos pontos altos de sua trajetória
foi quando viveu carolina maria de Jesus,
considerada um dos maiores nomes da
literatura brasileira. Em um dos trabalhos
mais importantes de sua carreira, ruth
de Souza protagonizou o espetáculo ‘Quar-
to de Despejo’, homônimo do principal
livro escrito por carolina maria. A tV
surgiu em sua vida a partir de 1965,
tempo que trabalhou na tupi, record e
mais tarde na tV globo. Na lista estão
novelas como ‘o Bem Amado’, de 1973,
‘Sinhá moça’, de 1986 e ‘o clone’, de 2001.

Desde então ela passou a se dedicar
a sua carreira e a luta pelos direitos hu-
manos da população afro-brasileira.Em
2010, a atriz foi agraciada pela Assem-
bleia Legislativa do rio de Janeiro com
o prêmio Almirante Negro João cândido,
ao lado de outras 16 personalidades que
também atuavam nessa causa. Sempre
consciente da realidade de sua época,
certa vez ela declarou: “Eu tive sorte na
continuidade de trabalho, tanto no teatro
quanto na televisão. Sempre tive traba-
lho, mas são poucos os negros que têm.
Isso foi benção de Deus”.

Falecida em 2019, ruth de Souza
deixou um legado de mais de 100 pro-
duções. Ela ainda é reconhecida como
uma das principais atrizes brasileiras,
de fama nacional e internacional. Sua
sólida carreira foi construída através
de dedicação e perseverança, abrindo
caminhos para diversos atores negros
que até então não tinham espaço, seja
no teatro, na televisão ou no cinema
brasileiro. Enfim, ruth de Souza é uma
das personalidades mais importantes
da cultura nacional e sem dúvidas me-
rece todas as homenagens. (Lanna Oli-
veiraé estagiária do jornal O Hoje)

Atravessando gerações, ruth de Souza é homenageada e lembrada em seu centenário

Essência

DAMA da 
dramaturgia nacional

‘Linhas da Vida’ reúne trabalhos
que datam do início da carreira
de ChiharuShiota, em 1994, até
instalações inéditas inspiradas

no Brasil
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Malhação - sonhos
nat não consegue acompa-

nhar o vulto que a observava.
dandara decide que René per-
manecerá em sua casa e João
fica inconformado. duca leva
nat para casa e cuida da luta-
dora. nat recebe uma foto dela
com duca na Pedra do Índio e
desconfia que tenha sido Alan.
Gael autoriza o namoro de Ka-
rina e Pedro. Bianca e Karina
convencem Gael a procurar
dandara. Karina e Pedro tentam
pintar a academia, mas acabam
promovendo uma bagunça.
Gael chega à casa de dandara,
a vê se divertindo com René e
vai embora furioso.

Gênesis
ló decide partir para So-

doma. 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. ló se des-
pede de todos no acampa-
mento e parte com a família
para Sodoma. Bera e Jaluzi
retornam ao palácio. lúcifer
tenta impedir, mas deus rea-
liza sua aliança com Abrão.
Agar aceita a proposta de Sa-
rai. ló fica chocado com a re-
velação da filha Paltith sobre
Agar. Abrão fica surpreso com
a revelação feita por Sarai.

a Vida da Gente
Ana e Manuela se abraçam.

Josias comenta com lorena
que Wilson acredita que Iná
seja sua admiradora secreta.
Rodrigo pensa em Ana e não
consegue dormir. Eva observa
o interesse entre lúcio e Ana.
Cris induz Tiago a ligar para
lorena. Manuela convida Ana
para conhecer o bufê. dora
aconselha Celina a tentar se
envolver com Artur. Cris sofre
ao ver Tiago abraçar lorena.
Ana pede para Manuela aju-
dá-la a se reaproximar de Júlia.
Iná se surpreende ao saber
que Wilson acredita que ela é
sua admiradora. 

Triunfo do amor
vitória e Maria continuam

sequestradas. no apartamento
de leandra, Osvaldo, Heriberto
e João Paulo discutem. Osvaldo
acusa o médico de ser amante
de vitória. Heriberto já não
aguenta mais o que sente e
confessa a Osvaldo que está
apaixonado por vitória. A sur-
presa de João Paulo em des-
taque. Enquanto isso, leandra
perambula, semi dopada. vi-
tória questiona Maria por ela
deixar Max e ficar com Alonso.
Maria finalmente confessa que
será um casamento lamentá-
vel, já que ele está morrendo.
vitória chocada. 

império
Maria Ísis chora com a

desconfiança de José Alfredo.
Maria Marta pede para Sil-
viano procurar sua sobrinha
Amanda. Cora segue Maria
Ísis até a casa de seus pais.
Téo posta uma nota contra
Cláudio em seu blog. Cora se
aproxima da família de Maria
Ísis e ganha a confiança de
Magnólia. Enrico vê um des-
mentido da notícia sobre seu
pai no blog de Téo. João lucas
procura Maria Ísis novamen-
te. Merival pede para Maria
Marta ajudar na liberação de
Elivaldo. Xana e Antoninho
suspeitam de Orville. 

RESUMO
t

dE nOvElAS

Cultura e dança 
Hoje (11), evento gratuito oferece
aulas de danças angolanas para co-
memorar mês da África

Elysia Cardoso

para comemorar o fato
do mês de maio ser consi-
derado o ‘mês da África’, o
coletivo KizombaYetu irá
realizar duas atividades es-
peciais durante o mês. Hoje
(11), às 19h, será promovida
uma aula de Semba, com
base no vídeo que viralizou
dos instrutores do coletivo,
Iza Sousa e Francisco Félix,
com a música ‘oi moça’ do
cantor angolano e bailarino
Bonifácio Aurio - mrtuffas. 

Essa iniciativa também
tem como principal obje-
tivo a ideia de criar uma
oportunidade para que as
pessoas tenham acesso a
outra cultura, em busca
de uma maior diversidade.
De acordo com Vanessa
Dias, idealizadora e coor-
denadora do projeto, pes-
quisadora das danças afri-
canas desde 2016, essa é
uma oportunidade para as
pessoas conhecerem um
pouco mais sobre a cultura
angolana de uma forma
divertida e segura - pen-
sando no momento em que
estamos vivendo. 

“As relações sociocultu-
rais entre Brasil e a África,
em particular Angola, re-
montam uma longa histó-
ria. o intercâmbio cultural
justifica a essência desse
projeto, que almeja promo-
ver a troca de experiências
entre a comunidade brasi-
leira e angolana. Além dis-
so, o projeto será realizado
com o apoio da Secretaria
municipal de cultura de
São paulo”, explica.

maio é convencional-
mente considerado o mês
de África por causa do dia
25 de maio de 1963, em
que chefes de Estado e de
governo africanos reuni-
ram-se em Addis Abeba,
Etiópia, com o objetivo de
lutar contra o colonialismo
e o neocolonialismo. Além

disso, o encontro era para
a promoção da paz e a so-
lidariedade entre os países
africanos, o que resultou
na fundação da histórica
organização de unidade
Africana (ouA).

Celebrações online 
o evento será realizado

de forma online, seguindo
as regras de restrições da
pandemia, etodas as aulas
serão abertas ao público.
“todo o evento será gratui-
to. Além de levar saúde fí-
sica e mental, em tempo de
pandemia e isolamento so-
cial, o nosso objetivo é pro-
mover a cultura angolana,
possibilitar espaços na so-
ciedade brasileira para in-
teragir, resgatar, transmitir
e conviver com suas origens
em harmonia com a comu-
nidade brasileira”. 

No segundo dia do even-
to, dia 25 de maio, que co-
memora-se o Dia da África,
o coletivo oferecerá aulas
de Afro House com Vanessa
Dias, brasileira que se des-
taca quando o assunto é Afro
House ou Kuduro e gilson
manuel, angolano e parceiro
de dança dela. “o nosso de-
sejo é impactar de forma
positiva a vida de angolanos,
africanos e brasileiros, in-
dependente da condição so-
cial. realizamos essas ini-
ciativas para que as pessoas
passem a conhecer um pe-
daço da Angola, através da
arte, bens culturais, dança
e entretenimento, promo-
vendo um rico intercâmbio
cultural entre os dois países”,
finaliza Vanessa. (Especial
para O Hoje)

SERVIÇO
Aulas gratuitas de dan-
ças angolanas
Quando: terça-feira (11),
às 19h
Onde:
(www.facebook.com/ki-
zombayetu/)

Iniciativa mostra cultura angolana de uma forma divertida A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Ágatha Cristian
Heap é mestra em

Religião com
ênfase em Teologia

pela Point Loma
Nazarene

University

LIVRARIA
t

‘tempo é di-
nheiro’, ‘pimenta
nos olhos dos ou-
tros é refresco’, ‘an-
tes só do que mal
acompanhado’. Es-
ses são três dos
vinte famosos ditos
populares analisa-
dos por Ágatha
cristian Heap, mes-
tra em religião e
teologia, na obra A
voz do povo e a voz
de Deus, lança-
mento da Editora
mundo cristão.

Ao estudar par-
te do arcabouço de
ditos da rica cultu-
ra brasileira, Ágat-
ha convida o leitor
a refletir sobre as
explicações ou so-
luções vindas do
conhecimento po-
pular e instiga um
curioso debate: até que ponto
tais pensamentos dialogam
com os princípios milenares
das Escrituras?  

com esse pano de fundo,
a autora sinaliza concordân-
cias, discordâncias e ressal-
vas a partir do contraste en-
tre a sabedoria popular e os
ensinamentos de Jesus cris-
to, ao mesmo tempo em que
esclarece a importância de
reconsiderar a aplicabilida-
de e os resultados de algu-
mas máximas populares ti-
das como verdades.  

“o objetivo deste livro é
confrontar a sabedoria que
vem de Jesus com a sabedo-
ria que vem da cultura, por
meio de seus ditados e pro-
vérbios. por vezes haverá
concordância entre a sabe-
doria de Jesus e a sabedoria
popular; por vezes, haverá
necessidade de ressalvas;
por vezes, o contraponto
será total.” (A voz do povo e
a voz de Deus, p. 12)

com o intuito de estabe-
lecer um diálogo respeitoso
entre as lições bíblicas e da

sabedoria pública,
ao mesmo tempo
em que apresenta
uma nova perspec-
tiva entre fé e cul-
tura, A voz do povo
e a voz de Deus
apresenta lições
práticas para o dia
a dia e trata de for-
ma acessível os as-
suntos profundos
da teologia, tornan-
do a experiência de
leitura uma agradá-
vel oportunidade de
aprendizado. Ain-
da, a cada capítulo
desta leitura inspi-
rativa o público en-
contrará uma ora-
ção e perguntas que
facilitam a com-
preensão dos con-
ceitos elucidados.

Sobre a autora
Ágatha cristian Heap é

graduada em ciências Sociais
pela universidade Federal
do rio de Janeiro, em geo-
grafia pela universidade me-
tropolitana de Santos, e em
teologia pela Faculdade Na-
zarena do Brasil. É mestra
em religião com ênfase em
teologia pela point LomaNa-
zareneuniversity, na califór-
nia, EuA. É pastora auxiliar
na Igreja do Nazareno em
Atibaia desde 2006. casada
com Brian, é mãe de Lucas,
Victoria e gabriele.

Ditos populares
Em 'A voz do povo e a voz de Deus', teóloga Ágatha
Cristian convida os leitores a refletirem sobre lições por
trás dos ditados brasileiros
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Entre 19 de maio e 27 de
junho, as produções cinema-
tográficas árabes dirigidas
por mulheres estarão na 2ª
edição da mostra de cinema
Árabe Feminino, que este ano
será totalmente online e aces-
sível na maior parte do mun-
do. uma seleção de mais de
40 filmes de diversos forma-
tos e gêneros vai trazer à tona
a multiplicidade dessas cine-
matografias por meio de fil-
mes realizados por mulheres
em países como Egito, Líbano,
palestina, Sudão, entre outros. 

o festival é 100% gratuito
e os filmes serão exibidos vir-
tualmente no site:(www.ci-
nemaarabefeminino.com). o
projeto é patrocinado pelo
Banco do Brasil, por meio da
Lei Federal de Incentivo à
cultura. A programação inclui

debates, mesas redondas e
uma masterclass com a dire-
tora palestina Larissa San-
sour, conhecida pelas obras
de ficção científica. Haverá
também um tributo para a
diretora libanesa Jocelyne
Saab, ex-repórter de guerra
que realizou dezenas de fil-
mes ao longo de sua carreira,
e que faleceu este ano por
decorrência da coVID-19.

A curadoria desta edição
é das brasileiras AnaluBam-
birra, carol Almeida e da
egípcia Alia Ayman e con-
templa produções com temas
diversos como questões polí-
ticas, críticas sociais, conflitos
familiares, utopias, amizades
e masculinidades. "os filmes
abordam as mais diversas
questões e, entre os temas
recorrentes, observamos a

retratação de futuros possí-
veis e também o questiona-
mento de universos expan-
didos, de existências possíveis
no mundo de hoje", diz a cu-
radora AnaluBambirra.

Entre os 27 filmes inédi-
tos em exibição na 2ª mostra
de cinema Árabe Feminino,
destacam-se ‘Escritório de
Espera’, ‘Barbès’ e ‘portão
de ceuta’, dirigidos pela mar-
roquina randamaroufi, que
participará de um debate so-
bre as produções. ‘Quando
coisas Acontecem’ (palesti-
na/reino unido), de oraib-
toukan; ‘o protesto Silen-
cioso: Jerusalém 1929’ (pa-
lestina), com direção de ma-
hasen Nasser Eldin e ‘Você
Já matou um urso - ou tor-
nando-se Jamila’ (Líbano),
dirigido por marwaArsanios.

2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino apresenta
mais de 40 filmes dirigidos por mulheres

Festival de Balonismo
O empresário Rafael Car-

valho fará o lançamento do
'voe de Balão Brasil', com um
'Festival de Balonismo', abrin-
do as comemorações do cen-
tenário de Aparecida de Goiâ-
nia. A ação visual (sem pre-
sença de passageiros e nem
de aglomerações) ocorre com
voos cativos de 15 balões de
ar quente vindos de todo o
Brasil, a 100 metros de altura,
sempre no pôr do sol a partir
de hoje (11), até 13 de maio.
Eles colorirão os céus da ci-
dade e estarão espalhados
por 15 pontos estrategica-
mente escolhidos do 2º maior
município do Estado. Quan-
do: terça-feira (11). Onde: no
céu de 15 pontos estratégicos
da cidade de Aparecida de
Goiânia. Horário: das 16h às
19h. Mais informações:
(@voedebalaobrasil).

solo de dança
O espetáculo de dança 'Ti-

tiksha' premiado no Festival
de Monólogos de Fortaleza-
CE e que já circulou por Reci-
fe-PE e São Paulo-SP faz a

sua primeira apresentação
em Goiás. O solo será exibido
nesta terça-feira (11), no canal
do Teatro SESI no Youtube,
às 20h. O monólogo aborda
a resiliência, partindo de um
contexto histórico da huma-
nidade, onde vários povos
foram e ainda são forçados
a abandonarem origens e
tradições. A inspiração do
solo veio da história de Aju-
ricaba, um índio guerreiro
da tribo dos Manaós. Quan-
do: terça-feira (11). Onde:

(www.youtube.com/teatrose-
sigo). Horário: 20h.

Lançamento literário
Com apoio da lei Muni-

cipal de Incentivo à Cultura,
livro 'Âmago' será lançado
nesta terça-feira (11), às 19h,
nos canais nega lilu (Face-
book e Youtube).'Âmago' é
manifestação do íntimo a
partir da poesia. Publicada
pelo Selo Pantheon da ne-
galilu Editora, Áurea denise
Aires estreia com a reunião

de poemas escritos desde a
década de 1980, com refle-
xões sobre os movimentos
da vida, as possibilidades
do amor, o corpo e a passa-
gem do tempo a partir de
espaço que ocupamos.
Quando: terça-feira (11).
Onde: negalilu (Facebook
e Youtube). Horário: 19h.

Clube de Costura
Com o objetivo de ofere-

cer mais conforto e prote-
ção, o Clube de Costura, pro-
jeto com foco em profissio-
nalizar a moda em Goiás,
desenvolveu um vídeo tuto-
rial sobre como fazer uma
máscara esportiva, usando
materiais que todo mundo
tem em casa.Além do molde
da máscara esportiva, na Bi-
blioteca de Moldes do Clube
de Costura é possível en-
contrar outros guias gratui-
tos sobre como costurar
uma camiseta básica ou uma
ecobag jeans upcycling.de-
senvolvido a partir do con-
ceito ‘Faça você mesma’.
Acesso: Instagram (@clube-
decostura) e também no
YouTube da marca.

'Festival de Balonismo' se inicia hoje (11)

Produções tem temas diversos como política e críticas sociais 

AGENDA
t

CUlTURAl HORÓSCOPO
t

Missa de 7º Dia de Paulo
Gustavo será no Cristo Re-
dentor com transmissão
na TV

A morte do humorista Pau-
lo Gustavo vai completar uma
semana nesta terça-feira (11),
e uma Missa de Sétimo dia
será rezada em homenagem
ao artista no Santuário do
Cristo Redentor. A cerimônia
será restrita a parentes e ami-
gos próximos, mas fãs do ator
poderão acompanhar a ho-
menagem de longe. A decisão
partiu da própria família
"como retribuição às mani-
festações de carinho que têm
recebido", segundo nota en-
viada à imprensa. "Os fami-
liares do artista dividirão a úl-
tima homenagem com os fãs
e admiradores interessados
em despedir-se, acompanhan-
do a transmissão à distância
e em resguardo", reforçou so-
bre a exclusividade do evento
presencial. A cerimônia será
transmitida pelo canal Mul-
tishow a partir das 18h30,
com sinal aberto para não as-
sinantes no Globoplay Mais
Canais. (Purepeople)

Mulher de Fabio assunção
homenageia enteada e co-
memora 1º Dia das Mães

Mulher de Fabio Assunção,
Ana verena comemorou o seu
primeiro dia das Mães e ce-
lebrou o aniversário de 10

anos da enteada, Ella Felipa.
"Hoje é um dia duplamente
especial. Meu primeiro dia
das Mães de uma vida inteira
que virá pela frente, e o ani-
versário dessa estrela mirim,
que chegou na minha vida
oferecendo só amor, sorrisos,
brincadeiras, autenticidade,
generosidade e receptivida-
de", escreveu. (Purepeople)

Virgínia Fonseca ganha joia
de grife de mais de R$ 17

mil por Dia das Mães: “Tô
chocada”

virgínia Fonseca ganhou
seu primeiro presente de dia
das Mães. Grávida de 9 meses
de sua primeira filha, Maria
Alice, a influenciadora mos-
trou em sua rede social o
mimo que ganhou do marido,
Zé Felipe, pela data: um colar
da grife dolce&Gabbana que
pode ser comprado no site
da multimarcas Farfetch por
R$ 17.500. "Eu fiquei chocada

com o presente que o Zé Feli-
pe me deu. Chocada e passa-
da", assumiu. virgínia ainda
descreveu o colar e assumiu
que já tinha visto a peça na
loja. "Essa joia é maravilhosa,
gente. É um [pingente] v da
dolce&Gabbana. Eu já tinha
visto outras letras na vitrine
e estava encantada. Aí ele me
deu", vibrou a loira, que na
última semana precisou fazer
uma ultrassonografia de
emergência. (Purepeople)

CELEBRIDADES

Anitta brilhou com ma-
cacão inspirado nos anos
60 ao se apresentar em
evento especial do gram-
my Latino em homena-
gem às mulheres neste do-
mingo (9), o ‘Latin gram-
my celebra Ellas y su mú-
sica’. A bordo de mais uma
criação exclusiva do esti-
lista usamaIshtay, a cario-
ca deixou o bumbum e as
costas à mostra ao cantar
‘girl From rio’ na peça
única que totaliza 45 mil
cristais por todo o com-
primento. o figurino es-
colhido pela poderosa imi-
ta um macacão de mari-
nheiro, porém traz mo-

dernidade e sensualidade
com recortes estratégicos
e muito brilho. Segundo
o estilista responsável pela
peça, trata-se de "um ma-
cacão de manga comprida
branco e azul dos anos 60,

mas de inspiração moder-
na". ou seja, ajuda a levar
o próprio conceito do clipe
ao palco, de um rio atual
que encontra a ‘cidade
maravilhosa’ do passa-
do.(purepeople)

Anitta usa macacão com 45 mil cristais ao cantar
'Girl From Rio' em evento do Grammy Latino

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

dia de lua nova em Touro!
Para hoje: agradeça querido aria-
no. Quando agradecemos o que
temos, atraímos mais e mais.
Apenas, sejam gratos! Esse dia
traz uma energia especial de
prosperidade para os arianos,
quanto mais agradecerem, mais
podem ter em abundância!

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia favorece a calma, o des-
canso. dia de lua nova em Touro!
Espalhem beleza por onde forem!
Esse dia traz muito magnetismo
até vocês, acreditem no poder da
gentileza e do otimismo, nada
pode ser mais bonito que isso.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

dia de lua nova em Touro!
Hora de ir fundo, ser estratégico,
mas permitindo que a sensibili-
dade seja sua guia. Muita criati-
vidade e capacidade de enxergar
além te aguarda se conseguir
ter calma e sair da ansiedade.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

dia de lua nova em Touro e
ela ativa seu poder de inteligên-
cia! A inteligência é um poder
dado aos homens, dessa forma,
é preciso usá-la com sabedoria
e autocontrole. Usem esse poder
com grande responsabilidade.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Sejam mais impessoais e ao
mesmo tempo comprometidos.
dia de lua nova em Touro! Hora
de perceber se você está se de-
dicando o suficiente ou se ainda,
ao que vocês se dedicam é real-
mente algo que satisfaz vocês
plenamente ou não.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

dia de lua nova em Touro e
isso favorece o alinhamento da
sua mente com o que você real-
mente quer. Pois nem sempre
sabemos colocar intenção e ener-
gia no que realmente queremos.
Portanto hoje é um dia mágico
para colocar a mente alinhada
aos desejos do coração.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

É importante ter autocontrole
das emoções, mas permitir-se
modificar é essencial para uma
expansão. Ouse perder as cascas
que te amarram ou que te limitam
nessa lua nova querido librianos.
liberem essa emoção, água quan-
do jorra, nutre as sementes.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

dia propício para boas con-
versas, trocas e ver tudo sob
uma ótica de justiça e harmonia!
Afinal, você está muito mais ma-
leável do que jamais foram. Esse
ano a mente está dando um
salto de 180 graus!

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Muitas vezes para a gente
conquistar mais, temos de fazer
mudanças reais em nossa rotina.
Seja o que for, o céu está pedindo
a vocês para mudar agora. Cuidar
melhor da saúde, mudar hábitos,
se responsabilizar, ter mais de-
dicação, enfim, analise seu caso.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

dia de lua nova em Touro e
isso favorece com que você tenha
uma postura mais madura e cons-
ciente, pois não existe mais nin-
guém atrapalhando seu caminho,
você é tão poderoso que a única
pessoa que acaba sabotando
seus desejos é você mesmo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje pode surgir uma nova
ideia, mas que demandará tem-
po e dinheiro. dia de lua nova
em Touro e isso favorece que
você se abra mais para sentir:
momento de emoções à flor da
pele e o passado sendo varrido
para o novo vir à tona. Segura
o coração!

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Bom dia para estudos ou lei-
turas. dia de lua nova em Touro
e isso favorece as percepções
que estão cada vez maiores e
mais claras a respeito das es-
colhas a serem tomadas. Mu-
danças a caminho, é importante
se abrir a elas.
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Não é segredo para nin-
guém que os últimos tempos
deixaram as pessoas mais de-
primidas. Devido à pandemia,
estresse e ansiedade estão ca-
minhando juntas de tal modo
que tem prejudicado a saúde
de muita gente. E de quem
não é gente também.

Neste cenário difícil, “as fa-
mílias ainda não perceberam
a gravidade desta situação, mas
o fato é que os animais também
estão sofrendo com uma forma
de depressão”, alerta a veteri-
nária e mentora motivacional,
Dra. melanie marques. Ela re-
vela que “a depressão canina
tem as mesmas origens da hu-
mana. Estudos similares às ob-
servações aplicadas aos estudos
da psicologia humana foram
aplicados e existe uma gama
de artigos científicos que já
comprovam tal fato”. 

Vale lembrar que, em 2017,
foi estabelecida uma lei que re-
conhece que cães e gatos são
seres sencientes. A veterinária
conta que a Lei de proteção aos
animais (Lei 12.854/2003) alte-
rou o artigo 34-A; passando a
considerar que cães e gatos es-
tão sujeitos a direitos, que sen-
tem dor e medo, e isso significa
que são reconhecidos como su-
jeitos de direito. “Além de pro-
tegê-los e classificá-los como ví-
timas em casos de ameaça à
vida, à saúde, integridade física
e mental”, acrescenta.

porém, fazer o diagnóstico
de depressão em um animal
de estimação não é uma tarefa
das mais fáceis, ressalta Dra.
melanie. “É claro que, não se
sabe ao certo como eles sen-
tem e até mesmo de que for-
ma expressam, mas o princi-
pal fator que predispõem nos-
sos pets a serem também su-
jeitos a depressão é concluído
através de respostas a estudos
neurobiológicos. Eles compro-
vam as respostas aos estímu-
los sociais e ambientais, den-
tre outros”, define.

No caso da depressão, por
exemplo, a veterinária revela
que ela pode ser desencadea-
da pela ausência repentina
de uma pessoa ou de um com-
panheiro animal com quem
ele estava acostumado ao
convívio. “como acontece no
caso de luto, as perdas afeti-
vas e mudanças bruscas no
ambiente podem causar es-
tresse, ansiedade, chegando
até a depressão no pet”.

Além disso, como os cães
são muito apegados ao tutor,
essa situação pode desenca-
dear a ‘ansiedade por sepa-
ração’, que é diferente da
depressão. Ela pode aconte-
cer quando há alterações na
rotina e pode ser resolvida
com a ajuda do próprio tutor.
Nesse contexto, ela pondera
que “os animais geralmente
se acalmam com a aproxi-
mação de um objeto de seu
afeto”, complementa.

por outro lado, Dra. melanie
orienta que a depressão deve
ser tratada com medicamentos
alopáticos ou naturais e os si-
nais são opostos à dessa an-
siedade citada: “o animal passa
a não tolerar o toque físico,
além de apresentar apatia, falta
de apetite e sedentarismo”.

Como evitar
para prevenir a depressão

nos animais, a veterinária e
mentora motivacional reco-
menda algumas maneiras de
ajudá-los a saírem dessa. “Às
vezes, ao se exceder nos cui-
dados ou até mesmo fazer
uma espécie de super prote-

ção, isso pode gerar distúrbios
psicológicos, inclusive a de-
pressão. por isso, o ideal é
evitar mudanças repentinas
no ambiente ou convívio,
manter uma rotina de pas-
seios e higiene, brincadeiras,
saúde e, claro, muito afeto”.
(Especial para O Hoje)

Na pandemia, animais também es-
tão sofrendo com uma forma de
depressão, alerta a veterinária Dra.
Melanie Marques

Para prevenir a depressão nos animais, a veterinária recomenda algumas maneiras de ajudá-los 

Afeto para quem sente 

FiLMes

Emma - na adaptação da fa-
mosa obra de Jane Austen,
Emma Woodhouse (Anya Tay-
lor-Joy) é uma jovem rica e
inteligente, que não tem pre-
tensões de se casar tão cedo
para ficar sempre perto do
pai. Porém, isso não a impede
de dar uma de 'casamenteira',
tentando juntar casais que
considere apropriados entre
seus conhecidos, sem perce-
ber os problemas causados
com sua imaginação e teimo-
sia. direção: Autumn de Wilde.
Elenco: Anya Taylor-Joy, John-
ny Flynn, Josh O'Connor.
Streaming: now.

A Semana da Minha Vida -
Em A Semana da Minha vida,
acompanhamos a vida de Will
Hawkins (Kevin Quinn), um
adolescente rebelde. depois
de mais um confronto com
os tribunais, ele tem duas op-
ções: ir para a detenção juvenil
ou participar de um acampa-
mento cristão de verão. Ele
escolhe a segunda opção. du-
rante o verão, Will começa a
mudar seu comportamento,
descobrindo, no processo, o
que é o amor. direção: Roman
White. Elenco: Kevin Quinn,
Bailee Madison, Sherri Shep-
herd. Streaming: netflix.

Os 7 de Chicago - Baseado
em uma história real, o longa
Os 7 de Chicago acompanha
a manifestação contra a guer-
ra do vietnã que interrompeu
o congresso do partido de-
mocrata em 1968. Ocorreram
diversos confrontos entre a
polícia e os participantes. no
total, dezesseis pessoas foram
indiciadas pelo ato. direção:
Aaron Sorkin. Elenco: Yahya

Abdul-Mateen II, Sacha Baron
Cohen, Joseph Gordon-levitt.
Streaming: netflix.

Garota Exemplar - Amy dun-
ne (Rosamund Pike) desapa-
rece no dia do seu aniversário
de casamento, deixando o
marido nick (Ben Affleck) em
apuros. Ele começa a agir des-
controladamente, abusando
das mentiras, e se torna o
suspeito número um da polí-
cia. Com o apoio da sua irmã
gêmea, Margo (CarrieCoon),
nick tenta provar a sua ino-
cência e, ao mesmo tempo,
procura descobrir o que acon-
teceu com Amy. direção: da-
vid Fincher. Elenco: Ben Af-
fleck, Rosamund Pike, neil Pa-
trick Harris. Streaming: now.

sÉRies

F1: Dirigir Para Viver - Um

mergulho no universo da Fór-
mula 1, desde os bastidores
do Campeonato Mundial até o
funcionamento das dependên-
cias de autódromos. velocida-
de, tensão e rivalidade, com
direito a depoimentos exclusi-
vos de pilotos e diretores do
torneio principal. direção: Sop-
hie Todd. Streaming: netflix.

Quem Matou Sara? - A série
conta a história de Alejandro
Guzmán (Manolo Cardona),
um homem que foi injusta-
mente acusado do assassi-
nato de sua irmã Sara. depois
de passar 18 anos na prisão,
Álex enfim está livre e parece
determinado a fazer justiça
com as próprias mãos. Para
descobrir a verdade por trás
do caso e provar sua inocên-
cia, ele decide se reaproximar
da família lazcano, respon-
sável por incriminá-lo no pas-

sado. Mas o poderoso clã não
vai medir esforços para man-
ter seus segredos fora do
jogo - mesmo que isso signi-
fique acobertar o verdadeiro
culpado pelo crime. Como a
morte de Sara aconteceu há
quase duas décadas, Álex vai
precisar viajar no tempo para
juntar todas as peças do que-
bra-cabeça e, assim, se vingar
daqueles que destruíram sua
vida. direção: José Ignacio
valenzuela. Elenco: Manolo
Cardona, Carolina Miranda,
Ginés García Millán. Strea-
ming: netflix.

Grimm - nick Burkhardt (david
Giuntoli) é um detetive de ho-
micídios que recebe novas res-
ponsabilidades após descobrir
que é descendente de Grimm,
uma sociedade secreta. O seu
principal objetivo é conseguir
encontrar um ponto de equi-

líbrio entre a vida real e a mi-
tologia. A nova rotina traz de-
safios e perigos, sobretudo à
noiva de nick, Juliette Silverton
(BitsieTulloch), e ao colega de
trabalho, HankGriffin (Russell
Hornsby). direção: david
Greenwalt, Jim Kouf. Elenco:
david Giuntoli, Russell Horns-
by, Silas Weir Mitchell. Strea-
ming: Claro vídeo.

I May Destroy You - Arabella
(MichaelaCoel) é uma jovem
londrina segura de si, com um
grande grupo de amigos, um
namorado na Itália e uma
próspera carreira de escritora.
Mas depois que alguém faz
com que ela tome uma dose
de Boa noite, Cinderela, a
moça se vê obrigada a recons-
truir a própria vida. direção:
MichaelaCoel. Elenco: Michaela
Coel, Weruche Opia, Paapa
Essiedu. Streaming: HBO.

‘Quem Matou Sara?’conta a história de Alejandro Guzmán, um homem que foi injustamente acusado do assassinato de sua irmã

tSUPER TELA
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