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Municípios suspendem
aplicação da vacina
Oxford em gestantes
Anápolis, Aparecida e Goiânia suspenderam a apli-
cação da vacina Oxford/AstraZeneca em gestantes.
A decisão ocorreu após recomendação da Anvisa e
do Ministério da Saúde. No caso das vacinas Coro-
navac e da Pfizer, o Ministério autoriza o uso ape-

nas nos casos de mulheres com comorbidades. Aque-
las que não apresentarem condições de saúde en-
quadradas nesta categoria não deverão ser imuni-
zadas. Agência investiga caso de gestante que veio
a óbito após receber o imunizante. Cidades 11

Cristiano Borges

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Líder do Governo

defende liberação de pesca

esportiva. Política 2

Jurídica: Eliminação de can-

didata por ter obesidade fere a

dignidade pessoal. Cidades 10

Esplanada: Lula liga para em-

presários visando encontrar um

vice para sua chapa. Política 6

Panificação artesanal cai no gosto de pessoas que buscam novas ex-
periências gastronômicas com ingredientes de 1ª linha. Negócios 17

Vereadores terão
30 dias para
corrigir emendas
Vereadores de Goiânia que atua-
ram na legislatura passada apre-
sentaram em 2020, 442 emendas
impositivas. No entanto, 190 fo-
ram negadas. A secretária de
Relações Institucionais, Valéria
Pettersen, deu prazo de 30 dias
para que as correções das emen-
das sejam feitas. Política 2

Farinha, arte, ação

Justiça manda
suspender greve
dos motoristas
Com a paralisação, apenas 10%
da frota da Metrobus operou
no dia de ontem até a decisão ju-
dicial. Cidades 10

Indústria fecha
1º trimestre com
perdas de 5,5%
A produção da indústria em
Goiás registrou incremento de
1,6% na passagem de fevereiro
para março deste ano. Economia 4

Sem opções para enfrentar
Caiado, oposição cai no vazio 
Principais lideres que poderiam ensaiar uma oposição ao governa-
dor como Daniel Vilela (MDB), Alexandre Baldy (Progressistas), De-
legado Waldir (PSL), Vilmar Rocha (PSD) e Marconi Perillo (PSDB) não
tem um discurso consistente que possa contrapor o governador Ro-
naldo Caiado (DEM) franco favorito à reeleição em 2022. Política 5

Próxima do centenário, a cidade de Aparecida de Goiânia recebeu homenagem de balonistas do mundo inteiro que en-
feitaram o céu do município que não contou com as tradicionais festas devido às medidas de restrição. Cidades 9

Balonistas homenageiam os 99 anos de Aparecida de Goiânia

t



A indústria goiana cresceu 1,6% em março de 2021, com-
parado com o mês anterior, o que garante 60 dias conse-
cutivos de ampliação industrial no Estado após quatro me-
ses de retração. Os dados constam na Pesquisa Industrial
Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira (11/05), pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O percentual coloca Goiás no quarto lugar nacional en-
tre os 15 Estados avaliados pelo IBGE, atrás apenas do Ama-
zonas (7,8%), Pará (2,1%) e Minas Gerais (1,7%). No cená-
rio nacional, a variação percentual do mês, comparada com
fevereiro, apresenta queda de 2,4% e 10 unidades fede-
rativas têm retração da produção industrial.  

Mesmo com a pandemia da Covid-19, as ações adota-
das pelo Governo de Goiás para proteção dos empresários
no Estado impulsionaram o crescimento industrial em 0,4%,
comparado com o mês de março de 2020, e em 0,8% no acu-
mulado dos últimos doze meses. 

O governador Ronaldo Caiado destaca que muita gen-
te já apostou na desindustrialização do Estado, mas os in-
vestimentos e a atualização de políticas de incentivo fiscal
provam o contrário. "tenho certeza de que estamos no ca-
minho certo”, afirma.

Além disso, o governador ressalta que o Executivo faz
uma distribuição correta do fundo Constitucional do
Centro-Oeste (fCO) e junto com a Agência de fomento de
Goiás (Goiásfomento) atua fortemente para contribuir e
assistir empresas penalizadas com a pandemia. 

Levantamento do IBGE coloca Goiás na 4ª posição nacional
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Indústria goiana
cresce 1,6% em
março e chega
ao 4º lugar 

Samuel Straioto

Vereadores de Goiânia que
atuaram na legislatura passa-
da apresentaram em 2020, 442
emendas impositivas. No en-
tanto, 190 foram negadas. A se-
cretária de Relações Institu-
cionais, Valéria Pettersen, foi à
Câmara de Goiânia nesta terça-
feira e deu prazo de 30 dias
para que as correções das
emendas sejam feitas. Cada
vereador pode apresentar
emendas no valor de aproxi-
madamente R$ 1,6 milhão, e le-
vando em consideração o total
de parlamentares, chega a R$
60 milhões. Outras 252 emen-
das foram acatadas pelo Exe-
cutivo. Os valores são relativos
ao orçamento de 2020.

De acordo com o Artigo 138
no parágrafo 8º da Lei Orgâni-
ca de Goiânia, as emendas in-
dividuais (impositivas) são de
cunho obrigatório e corres-
pondem a 1,2 % da receita cor-
rente líquida do Orçamento,
sendo que 1/5 (um quinto) des-
se montante deve ser direcio-
nado para ações na área de
saúde. As 190 emendas nega-
das apresentaram algum tipo
de inconsistência. A secretária

foi à Câmara no sentido de
orientar os vereadores. Ela
destacou que será encaminha-
do ao Legislativo um relatório
mais detalhado e haverá um
período para atendimento in-
dividual dos vereadores.

“Esses projetos das emen-
das que requerem situações
para que a gente possa dar
mais celeridade e a emenda ser
revertida a favor da população.
Por exemplo, às vezes com o
material de construção sofre
um aumento no valor e o que
foi destinado anteriormente
não cobre o valor da obra hoje.
Outras obras a prefeitura vai
executar em parceria com o ve-
reador, ele poderá aplicar o re-
curso em outra ação. Às vezes
para dar agilidade no recurso,
podemos destinar o recurso
para um fundo, e isso agiliza a
aplicação do recurso”, afirma a
secretária.

O vereador Lucas Kitão
(PSL) relatou que foram posi-
tivas as orientações apresen-
tadas pelas secretária. Ele des-
taca ajuda a profissionalizar a
relação entre Executivo e Le-
gislativo, assim como a elabo-
ração dos projetos. “foram
boas e objetivas as orientações

para que vereadores da legis-
latura passada e possam apro-
veitar a integralidade as emen-
das, as que foram devolvidas
por algum motivo, por terem
enviado para o fundo errado,
ou com alguma inconsistência
vai ter oportunidade de refa-
zer neste próximos 30 dias e
realocar com as emendas den-
tro dos projetos disponíveis”,
avaliou Kitão.

Secretários de áreas menos
privilegiadas no orçamento
como as de Esporte, de Direitos
Humanos e Políticas Afirmati-
vas e da Mulher têm intensifi-
cado diálogo com os vereadores
para que emendas sejam apli-
cadas em projetos nas pastas.
“A Casa tem 30 dias para de-
volver as correções que foram

solicitadas. Amanhã vamos en-
caminhar um relatório deta-
lhado das não acatadas. Va-
mos fazer um plantão de aten-
dimento de vereadores na sex-
ta-feira e na segunda uma hora
para cada vereador, com a
equipe de engenharia e arqui-
tetura, naquilo que for obra e
outras ações que a gente possa
fazer o encaminhamento cor-
reto para atendê-los”, disse Va-
léria Pettersen.

A Prefeitura espera arreca-
dar e gastar em 2021 quase R$
6,5 bilhões: R$ 6.463.962.000,00.
Ao longo do ano poderão ser
abertos Créditos Adicionais de
Natureza Suplementar até o li-
mite de 30% do total da despe-
sa fixada pela LOA. (Especial
para O Hoje)

Cada vereador pode apresentar
emendas no valor de aproximada-
mente R$ 1,6 milhão por ano

O vereador
Lucas Kitão
(PSL) relatou
que foram
positivas as
orientações
apresentadas
pelas
secretária

Líder do Governo defende
liberação de pesca esportiva 

Líder do Governo na Alego, o deputado
Bruno Peixoto (MDB) vai levar ao governador
Ronaldo Caiado (DEM) pedido para rever o de-
creto que suspendeu, pelo segundo ano con-
secutivo, a temporada do Rio Araguaia, mais
especificamente em relação à pesca esporti-
va. Sugeriu reunião com prefeitos de muni-
cípios situados às margens do
Araguaia, deputados entida-
des ligadas ao turismo e o go-
vernador Ronaldo Caiado,
para definir regras que res-
peitem protocolos para evitar
o avanço da
pandemia.
“tivermos
que tomar
uma decisão, via
decreto, para mos-
trar que tem regras
e critérios, e a reunião
será na próxima semana.
teremos um novo decre-
to”, adiantou. 

Turismo  
Bruno Peixoto defendeu a flexibilização do

decreto, considerando que, na temporada do
Araguaia, as praias recebem turistas de toda par-
te do país e do exterior. 

Sem aglomeração 
No decreto publicado na segunda-feira, a

proibição se estendia para quaisquer atividades
que implicassem em aglomeração de pessoas
para o lazer e o turismo, acampamentos, shows
e campeonato de pescaria, entre outras. 

Contagem regressiva  
Na primeira sesso ordinária da Alego, depois

que o conselheiro do tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, Nilo Resende, anunciou sua aposenta-
doria, o assunto não teve repercussão no ple-
nário. O prazo da PEC que extingue o órgão, de
dez sessões para apresentação de emendas,
está correndo na CCJ. 

Não repercutiu 
O autor da PEC, Henrique Arantes (MDB),

abriu a sessão de ontem, mas não se mani-
festou sobre o caso. Até mesmo na CCJ a apo-
sentadoria de Nilo Resende foi ignorada. 

Ausência  
Por segurança, o presidente da Câmara de

Goiânia faltou à sessão de ontem, porque a
sua mãe, com quem mora, testou positivo
para a Covid-19. Ele vai refazer o teste, já que
o primeiro não constatou o coronavírus. 

Sob investigação 
Na reunião de ontem da CPI da Covid, no

Senado, foi aprovado pedido para que tCu faça
auditoria sobre repasses federais para estados,
capitais e grandes cidades, e que solicite in-
formações sobre gastos com pandemia às se-
cretarias estaduais e municipais de saúde.  

Pelo SUS 
Em audiência com o presidente Jair Bol-

sonaro, junto com deputados da frente Par-
lamentar Católica, francisco Júnior (PSD) pe-
diu a ele que sancionasse lei de sua autoria,
aprovada ontem, que disponibiliza terapia
ECMO em hospitais de campanha. 

Investigação já 
O vereador Cabo Senna (Patriota) pediu à

mesa diretora da Câmara de Goiânia se
apresse em instalar a Comissão Especial de
Inquérito que irá investigar a Enel Distri-
buidora de energia. 

Ajuda espiritual 
O deputado federal João Campos (Repu-

blicanos) elogiou a Câmara de Goiânia pela
aprovação de projeto que torna igrejas e tem-
plos como essenciais na pandemia. Ele sem-
pre defendeu essa proposta. 

2 Ao contrário da federação de futebol
do Rio de Janeiro, a entidade goiana não
cogita sugerir flexibilização para presença
de torcedores na final do campeonato. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Vereadores terão 30 dias para
refazer projetos de emendas 
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E-commerce é canal de vendas
estratégico para as indústrias

Beatriz Lobo

A pandemia do coronavírus coloca em evi-
dência a crescente crise de saúde mental que o
Brasil vem enfrentando. Mesmo antes, já éramos
o país com a maior taxa de ansiedade no mundo
e o quinto em casos de depressão, conforme a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). um levanta-
mento recente realizado pela Ipsos (tracking the
Coronavirus) demonstrou que o país encontra-se
na primeira posição em relação à ansiedade,
quando comparado a outros países como Espanha,
Austrália, Estados unidos e África do Sul.

Vivemos em um contexto social em que a dis-
tribuição massiva de vacinas ainda está longe de
apresentar resultados efetivos, em que os índices
de desemprego são alarmantes, em que políticas
públicas jogam em favor do vírus. Além disso, há
a necessidade de distanciamento social e as cres-
centes incertezas quanto ao futuro, fatores cruciais
para o aumento da epidemia de ansiedade e de-
pressão e a consequente demanda por atendi-
mentos em saúde mental.

Estamos todos fragilizados, enfrentamos uma
crise sanitária, política e econômica, as dificul-
dades são coletivas. E nesse sentido, no âmbito
clínico, as queixas são recorrentes, uma vez que
esse é o contexto que fundamenta as crises que
se dão no eixo individual, como a depressão, a
ansiedade, o abuso de substâncias, os conflitos
familiares, conjugais.

É importante compreender, mais do que em ne-
nhum outro momento, a necessidade de uma gestão
pública da saúde mental e de políticas públicas que
deem conta das crescentes necessidades da popu-
lação. E, portanto, compreender que a saúde men-

tal não é individual, é coletiva, é política.
Se por um lado, para contornar a crise, além de

defender o SuS, precisamos compreender que a
saúde mental vai além de buscar tratamento e aju-
da; por outro, também é necessário exigir de nos-
sos governantes, formas de contornar os fatores que
impactam a saúde mental.

A pandemia exacerba as desigualdades sociais
que enfrentamos no país, e isso claramente im-
pacta a saúde mental de toda uma população. Es-
tamos todos fragilizados, enfrentamos uma cri-
se sanitária, política e econômica, as dificulda-
des são coletivas. E nesse sentido, no âmbito clí-
nico, as queixas são recorrentes, uma vez que
esse é o contexto que fundamenta as crises que
se dão no eixo individual, como a depressão, a
ansiedade, o abuso de substâncias, os conflitos
familiares, conjugais.

E nesse momento, se faz cada vez mais neces-
sário o apoio e o trabalho de profissionais da saú-
de mental. Mesmo após a pandemia, as marcas que
ela irá deixar nos conduzirão a uma necessidade
grande de cuidado com a mente e com nossos sen-
timentos. Iremos precisar, enquanto população, dos
profissionais que hoje
estão na graduação e
que entrarão no mer-
cado de trabalho, vis-
to a crescente deman-
da por atendimentos
nesta área, o que re-
vela também um es-
paço para o desenvol-
vimento de espaços
profissionais – públi-
cos e privados.

Rafael Jakubowski

Criar proximidade com o consumidor, reforçar
o branding, analisar o comportamento do cliente
e, por meio dele, desenvolver novas soluções são
apenas algumas das vantagens que podem ser al-
cançadas pelas indústrias ao investir no e-com-
merce como canal de vendas.  

Aliás, se levarmos em conta que esse é um dos
canais de vendas que mais cresce em todo o mun-
do, ano a ano, as indústrias não devem perder tem-
po e precisam começar a adequar seus negócios vi-
sando a prática de um modelo inovador, ao qual
chamo de B2B2C. Por este conceito, a indústria (B)
tem seu próprio e-commerce e repassa as oportu-
nidades de vendas às revendas parceiras (2B)
para que estas possam efetivamente concretizá-las
junto ao consumidor final (C).  

O comércio eletrônico, porém, é visto como um
desafio para quase 30% das indústrias brasileiras.
Se pensarmos que 61% dos consumidores au-
mentaram o volume de compras pela internet no
último ano, torna-se mais alarmante ainda o fato
de que apenas 5% das indústrias estejam realmente
preparadas para aproveitar ao máximo todas as
oportunidades do ambiente digital, de acordo
com um levantamento realizado pela PwC.  

Independente do segmento de atuação ou do
porte da indústria, implantar e estabelecer um ca-
nal de vendas pela internet a fim de facilitar, ao con-
sumidor final, o acesso direto aos seus produtos é
uma estratégia de negócios necessária. Ingressar
no universo B2B2C pode representar um impor-
tante aumento no faturamento e significar o pas-
so definitivo para o sucesso dessas companhias, vis-
to que, apenas nos oito primeiros meses de 2020,
o varejo digital cresceu 56% e a tendência é seguir
em constante evolução.  

A estratégia está, no entanto, em conciliar a aber-
tura deste canal de vendas e o relacionamento di-
reto com o consumidor sem perder as relações ou

criar um conflito com as revendas, que foram e se-
guem como as grandes parceiras de negócios das
indústrias até o momento. Este é um cuidado im-
portante e um desafio que precisa ser tratado com
a máxima atenção.  

uma saída interessante é utilizar o e-commer-
ce não apenas como um canal de vendas para a in-
dústria, mas como um gerador de oportunidades
para os revendedores e, com isso, estreitar ainda
mais o relacionamento com esses parceiros. Posso
exemplificar. Se a revenda possui um determina-
do produto, que foi adquirido pelo consumidor por
meio do e-commerce da indústria, disponível em
estoque e está próximo da região onde a entrega
deve ser realizada, por que não passar essa venda
ao parceiro? Se nenhuma das revendas parceiras
tiver o produto vendido à disposição do cliente, que
mal há na própria indústria atender diretamente
ao consumidor?  

É interessante notar que ao operar de maneira
integrada, indústria e revendas saem ganhando.
É possível que ambas ampliem o volume de ven-
das, os consumidores possam ser atendidos de
forma mais rápida e eficiente e as revendas ain-
da ganham a vantagem de enxergar uma série de
oportunidades de negócio ao observar a de-
manda por determinados produtos, que podem
não fazer parte do mix adquirido para a sua loja.
O e-commerce, defi-
nitivamente, é um ca-
nal de vendas estra-
tégico e viável para as
indústrias. Não ape-
nas sob a ótica do au-
mento do faturamen-
to, mas especialmen-
te pelas oportunida-
des de negócios que
podem surgir do
meio digital. Pense so-
bre isso! 
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Rafael Jakubowski é CMO
da Energy Connect, espe-
cializada em soluções ino-
vadoras em tecnologia

Beatriz Lobo, Psicóloga,
Mestre em Cognição Hu-
mana e professora de Psi-
cologia da Estácio

Escravidão doméstica
triste a realidade de trabalho escravo de pes-

soas dentro das casas e apartamentos das cidades
brasileiras. Mais trágico saber que esses traba-
lhadores estão próximos de nós, apenas separa-
dos por muros e muitas vezes por uma parede
apenas, o que se torna mais difícil de se acredita
que tal pessoa está sendo vítima de um trabalho
análogo à escravidão. São no geral mulheres, que
chegam nas casas de famílias “acolhidas” ainda
crianças vindas de ambientes carentes de tudo, na
esperança de terem teto, comida e frequentar a
escola. Porém, o que seria um sonho é na verda-
de um pesadelo. Denuncie!

Maria Beatriz
Goiânia

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o se-
questro da humanidade, os castigos, a impossibili-
dade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é pro-
mover o diálogo entre passado e presente, sob as asas
do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do
indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sus-
tentado por bases mais justas e equitativas. A es-
trutura vigente também corrobora para invisibili-
dade e permanente exclusão da população negra. A
abolição da escravatura não garantiu de fato a li-
berdade. Castigos corporais e outras humilhações se
fazem presentes quando um jovem negro é execu-
tado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Os mais de 112
milhões liberados
pelo Governo de
Goiás em março, por
meio do Programa
Estadual de Apoio 
ao Empreendedor
(Peame), evidenciam
o compromisso
governador 
Ronaldo Caiado 
na recuperação 
das empresas

O titular da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Serviços (SIC),
José Vitti, avaliou os números e re-
forçou que, em Goiás, a crise provo-
cada pelo coronavírus está sendo
bem resolvida, o que possibilita re-
sultados como o do mês. 

Covid-19: Mesmo assim, esperançar

@jornalohoje
“um absurdo esse presidente da República
ainda estar no cargo depois de assassinar a
população brasileira”, lamentou o internauta
sobre a CPi da Covid que ouviu o presidente
da anvisa em audiência na tarde desta terça-
feira no senado.

Pedro Pereira

@ohoje
“Notícia boa governador”, comentou a in-
ternauta sobre a negociação de dívidas
entre o Governo de Goiás e o Governo fe-
deral. a medida deve gerar uma economia
de R$ 200 milhões por ano.

Maria Eduarda

@jornalohoje
Covid-19: Ministério recomenda CoronaVac
e Pfizer na vacinação de gestantes com co-
morbidades.
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A produção da indústria em Goiás regis-
trou incremento de 1,6% na passagem de fe-
vereiro para março deste ano, sugerindo al-
guma desaceleração diante do resultado do
mês imediatamente anterior, quando havia
anotado variação de 2,5% (depois de ter re-
cuado 1,4% em janeiro). O que poderia in-
dicar alguma melhora nos indicadores, no en-
tanto, parece se aproximar muito mais de um
suspiro em meio à crise, agravada pela pan-
demia e suas consequências sobre a saúde e
sobre a economia, incorporando como in-
gredientes certa desorganização em cadeias
produtivas estratégicas, a exemplo de fabri-
cantes de resinas plásticas destinados ao se-
tor de embalagens, produtos de ferro e aço
e fornecedores de insumos para o setor de
fármacos e medicamentos.

Na comparação com os mesmos meses
do ano passado, o cenário não apresenta
melhoras, a despeito do modesto avanço
de 0,4% alcançado em março, depois de
uma sequência de fortes resultados ne-
gativos, com tombos de 10,1% em janeiro
e de 7,3% em fevereiro, segundo a pes-
quisa mensal da produção industrial re-
gional do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). tecnicamente, se-
guindo os critérios do Comitê de Datação
de Ciclos Econômicos (Codace) do Instituto
Brasileiro de Economia da fundação Ge-
túlio Vargas (Ibre/fGV), a indústria no Es-
tado teria entrado novamente em reces-
são ao acumular o segundo trimestre de
baixa. A produção já havia encerrado o
quarto trimestre de 2020 em queda de
5,6% e voltou a cair no primeiro trimes-
tre deste ano, numa baixa de 5,5% frente
a igual intervalo de 2020.

Obviamente, até por sua magnitude,
não foi um recuo trivial, palavrinha da
moda, repetida à exaustão por certos ana-
listas e comentaristas econômicos. Para
comparação, a queda deu-se em relação a
um trimestre não muito positivo para a in-

dústria goiana, já que a produção chegou
a recuar 0,8% no acumulado dos primeiros
três meses do ano passado, em relação ao
trimestre inicial de 2019. Na série ajustada
sazonalmente (quer dizer, descontando-se
fatores que ocorrem em meses determi-
nados do ano e que poderiam afetar o re-
sultado final do setor, para mais ou para
menos), a produção goiana acumulava até
março uma perda de praticamente 4,0%
desde junho de 2020, o que mostra que o se-
tor não teve fôlego para sustentar os re-
sultados, na média, mais positivos do que
no restante da indústria no País ao longo
dos meses iniciais da pandemia.

Melhores e piores
Na comparação com março do ano pas-

sado, os setores que haviam registrado os
piores desempenhos há um ano apresen-
taram forte crescimento no mesmo mês des-
te ano. Apesar desse desempenho, para al-
guns segmentos da indústria, o salto não
chegou a compensar as perdas que vieram
acumulando ao longo dos meses anteriores.
foi o caso dos veículos, por exemplo. A pro-
dução saltou impressionantes 49,1% em
março deste ano (frente ao mesmo mês de
2020), mas os fabricantes do setor encer-
raram o trimestre com baixa de 6,3% e já
haviam sofrido perdas de 13,7% no pri-
meiro trimestre do ano passado. O mesmo
ocorreu com as indústrias extrativas, que re-
gistraram alta de 20,3% frente a março de
2020 e recuo de 1,5% no trimestre (o que se
compara com a estagnação experimentada
em igual período de 2020). Entre as exce-
ções, a indústria de “outros produtos quí-
micos” (adubos e fertilizantes, predomi-
nantemente) registrou salto de 38,7% na
produção em março e fechou o primeiro tri-
mestre com avanço de 16,0% (depois de já
ter crescido 13,7% no trimestre inicial de
2020). Aqui, a resiliência do agronegócio aju-
dou a sustentar o setor.

2 A produção de minerais
não metálicos, influenciada
pelo crescimento nos setores
de cimento e concreto, te-
lhas e asfalto, aumentou
24,9% em março e 19,2% no
trimestre. Parte do avanço
explica-se em função da
base mais baixa adotada
para a comparação, já que a
produção havia encolhido
9,5% em março do ano pas-
sado e recuado 0,9% no pri-
meiro trimestre.
2 todos os demais setores
da indústria goiana apre-
sentaram números negati-
vos no mês e no trimestre,
empurrando o setor de
transformação industrial
como um todo para um re-
cuo de 0,7% em março e
para uma queda de 5,7% no
trimestre. Como agravante,
a produção da indústria de

transformação já havia re-
cuado 0,9% no primeiro tri-
mestre do ano passado.
2 Às voltas com proble-
mas de suprimento de in-
sumos e de matérias pri-
mas, assim como o setor
farmacêutico, a indústria
de produtos de metal, com
contribuição negativa dos
segmentos de latas e estru-
turas de ferro e aço, esqua-
drias de alumínio, palha e
fio de aço, perdeu mais de
um terço de sua produção
em março, com queda de
34,4%. O trimestre no setor
fechou com retração de
20,3%. No mesmo trimestre
de 2020, a produção havia
crescido 14,7%.
2 A produção de etanol e
biodiesel empurrou o setor
de biocombustíveis para
uma redução de 15,8% na

produção realizada em mar-
ço deste ano, determinando
a baixa de 10,3% no trimes-
tre encerrado em março des-
te ano. A indústria do setor
quase devolveu a alta de
12,8% registrada no primei-
ro trimestre de 2020. tam-
bém ficaram no vermelho as
indústrias de metalurgia (-
13,5%) e de medicamentos (-
10,9%). No trimestre, a pro-
dução de farmoquímicos e
de produtos farmacêuticos
murchou 21,5%, muito pro-
vavelmente refletindo a di-
ficuldades de suprimento
causadas pela desorganiza-
ção das cadeias de produção
no setor, que chegou a ano-
tar números positivos em
meio à pandemia, favoreci-
do pela maior demanda por
medicamentos e produtos
de higiene pessoal.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indústria goiana fecha primeiro
trimestre com perdas de 5,5%

BALANÇO

Econômica

Reforma da BR-153 levará benefícios a Porangatu 
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Jailson Sena

A prefeita de Porangatu,
Vanuza Primo (Podemos), em
entrevista ao O Hoje News,
destacou que com os futuros in-
vestimentos na BR-153, uma
das principais rodovias do es-
tado que teve o trecho entre
Anápolis e Aliança do tocan-
tins leiloado para a iniciativa
privada, terá reflexo no escoa-
mento de produção que é feito
no município e também na se-
gurança dos motoristas. 

“Para nós ela é importantís-
sima para o escoamento de
produção. Mas ao longo dos
anos, ela veio se deteriorando e

precisa de manutenção. Como
o fluxo é muito intenso, acon-
tecem muitos acidentes onde
muitas vidas já se foram”, des-
taca. Ela complementa também
que as más condições da rodo-
via encarece o frete, o que se
torna uma barreira para em-
presários e produtores. 

“Além disso, aumenta -se o
custo do transporte dificul-
tando para o produtor e em-
presário que faz essa logística
transportando pela BR-153. A
duplicação além de salvar
muitas vidas e aumentar a se-
gurança no trajeto, trará con-
dições para que o empresário
faça a logística com um custo

bem menor”, pontua. um dos
exemplos que ela citou é a
ferrovia Norte-Sul, que teve o
trecho que passa por Goiás
revitalizado. 

Com as melhorias, o muni-
cípio teve um aumento na pro-
dução de soja. “A ferrovia Nor-
te-Sul é uma realidade aqui
na nossa região e as lavouras
de soja estão explodindo no
município onde as terras já
estão bem comerciáveis e as
pessoas estão procurando para
plantar soja”, acrescenta. 

Para ela, a região será uma
potência em desenvolvimento
nos próximos meses. “É um
momento muito importante

onde dizemos que a região
Norte e Porangatu são a bola da
vez. Então o crescimento e o de-
senvolvimento estão chegando
aqui e para deslanchar ainda
mais, é importante que essa lo-
gística esteja favorável, o que
está acontecendo”. 

Outras demandas 
do município 

Com a pandemia, a saúde
foi um dos temas que a prefei-
ta da cidade teve que resolver
nos primeiros dias de manda-
to. “Hoje abrigamos um hospi-
tal de campanha para o trata-
mento de Covid-19 para os mo-
radores da região. temos o

apoio e suporte do governador
Caiado para que a gente possa
atender a população. Por isso,
hoje nosso olhar e atenção fi-
cam voltados para a saúde,
que pesa muito nos cofres pú-
blicos, em especial nesse mo-
mento de pandemia”, conta.

Ela complementa que “os
preços de medicamentos fo-
ram lá para cima, o que difi-
cultou muito as condições de
atender as outras demandas”.
Além da saúde, o período chu-
voso no início do ano danifi-
cou ruas da cidade, o que tam-
bém teve de ser resolvido em
meio a pandemia. (Especial
para O Hoje)

Escoamento da produção da cidade será mais fácil e com menor custo de frete com as boas condições da rodovia

O setor atacadista e distribuidor brasileiro registrou
crescimento nominal de 5,2% em 2020, com fatura-
mento de R$ 287,8 bilhões, a preço de varejo. Já o cres-
cimento real ficou em 0,7% e garantiu ao setor a par-
ticipação de 51,2% no mercado nacional, abrangendo
mais de 50% do mercado pelo 16º ano consecutivo. Os
dados são do Ranking Abad/Nielsen 2021 – ano-base
2020, divulgado pela Associação Brasileira de Ataca-
distas e Distribuidores (Abad).

Segundo os dados apurados junto a 600 empresas
participantes da pesquisa, o faturamento no ano pas-
sado 2020 chegou a R$ 165 bilhões, com 49,2% a pre-
ço de varejo.

Quanto às modalidades, 73% (476) dos consultados
responderam que trabalham com o modelo distribuidor
com entrega; 52% (337), com atacado generalista com
entrega; 31% (203), com atacado de balcão; 11% (74),
com atacado de generalista de autosserviço e 8% (50),
com o modelo agente de serviços.

Quanto à área de atuação, os atacadistas geralmente
concentram a atividade em sua região de origem. Mais da
metade das empresas (53%) atua em apenas um estado,
mas responde por 19,8% (R$ 32,7 bilhões) das vendas to-
tais; 4%, em 10 ou mais estados, respondendo por 44,4%
(R$ 73,2 bilhões) das vendas totais. Apenas 1% dos ataca-
distas tem atuação em todos os estados, mas responde por
39,6% (R$ 63,8 bilhões) das vendas totais.

De acordo com coordenador de Projetos da fundação
Instituto de Administração (fIA) e responsável pela aná-
lise, Nelson Barrizzelli, o recuo de 1,8 ponto percentual
na participação do setor (de 53% para 51,2%) reflete par-
te da perda resultante do fechamento de bares, restau-
rantes e lojas de cosméticos ao longo de 2020. Segundo
Barrizzelli, no abastecimento de supermercados, far-
mácias, padarias, mercearias e açougues, que permane-
ceram abertos, o setor compensou a perda de faturamento
com os pontos de vendas que ficaram fechados. 

Para o presidente da Abad, Leonardo Miguel Severini,
mesmo com a continuidade da pandemia de covid-19,
deve haver incremento nas vendas neste ano.  “temos
confiança em continuar crescendo, mesmo porque li-
damos com alimentos de primeira necessidade. E vamos
em busca desse desempenho, melhorando ainda mais a
qualidade da entrega, a disponibilidade de produtos e
o zeramento da ruptura”, disse. 

Os dados do ranking indicam ainda que a modali-
dade de atacadistas que mais cresceu em 2020 foi a do
autosserviço (24,9%), influenciada pela abertura de lo-
jas e pelo fato de estar aberto no momento da pande-
mia, enquanto outros tipos de comércio permaneceram
fechados.  (ABr)

Aumento dá ao setor participação de 51% no mercado

Faturamento de
atacadistas e
distribuidores
cresce 5,2% 
em 2020
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José Luiz Bittencourt 

A eleição para presidente da
República em 2022 tende a ser
o triunfo da ideologia de centro
sobre os extremos, quais sejam
o representado pelo Partido
dos trabalhadores e associa-
dos, por um lado, e o grupo que
apoia o presidente Jair Bolso-
naro (por enquanto sem parti-
do), por outro. Mas, dessa vez,
com uma diferença em relação
a pleitos passados, quando a
disputa nacional pouco in-
fluenciava nas tratativas re-
gionais. Ano que vem, as alian-
ças e o posicionamento final
dos candidatos a governador
nos Estados serão inequivoca-
mente guiadas pelas decisões
de cúpula dos partidos, a par-
tir de Brasília.

Em Goiás não será diferen-
te, mas há um componente in-
trafronteiras de peso que vai
ser o catalisador de toda a mo-
vimentação com vistas ao Pa-
lácio das Esmeraldas: é o go-
vernador Ronaldo Caiado
(DEM). Ele praticamente não
tem obstáculos para buscar a
reeleição. Não há concorrentes
ou alternativas. Dificilmente,
faltando um ano e seis meses
para as eleições, seus adversá-
rios terão tempo hábil para
criar uma candidatura de opo-
sição competitiva. 

A dificuldade número um é
que não existe nada de con-
creto – e nem teoricamente fa-
lando – que possa servir de ar-
gumento para a desconstru-
ção da gestão de Caiado e sua
imagem inatacável de austeri-
dade, zero de corrupção, bem
intencionado na área social,
com um programa de obras co-
meçando a deslanchar depois
da conquista do alívio para o
estrangulamento fiscal que as-
fixiava o Estado.

Sem argumentos para
um discurso de oposição

As principais legendas que
poderiam ensaiar uma tenta-
tiva de enfrentamento a Caia-
do, como MDB, PSL, PSD, Pro-
gressistas e o enfraquecido
PSDB, não acharam ainda ne-
nhum lastro para ancorar o
barco capaz de abrigar todos os
interesses de todas elas. Os
emedebistas, depois de perder
a prefeitura de Goiânia com o
rompimento com o prefeito
Rogério Cruz, parecem apalpar
no escuro, agora orientados
por uma tênue e esmaecida luz,
a do prefeito de Aparecida Gus-
tavo Mendanha. Inexperien-
te, ele resolveu posar de 

liderança do partido, via-

jando a outros municípios e
procurando lideranças maiores
como a de Iris Rezende, Mar-
coni Perillo e Sandro Mabel
para “conversar”.

Detalhe: no MDB, o que vale
mesmo é a palavra de Daniel
Vilela, presidente estadual do
partido e herdeiro político de
Maguito Vilela. Mas Daniel re-
cebeu do seu amigo e presi-
dente nacional Baleia Rossi a
incumbência incontornável de
eleger pelo menos três depu-
tados federais em 2022, com a
inclusão dele mesmo como pu-
xador de votos da chapa. E
deixando de lado o risco suici-
da de se aventurar na disputa
– mais uma vez – pela gover-
nadoria. Perdendo, como tudo
indica, fulminaria de vez a so-
brevivência do MDB em Goiás. 

Já o Progressistas depende
dos movimentos do presiden-
te Jair Bolsonaro. Se ele se abri-
gar na legenda, como o ser-
pentário político de Brasília
especula, Alexandre Baldy ga-
nha fôlego e pode até a vir
disputar a tão sonhada vaga
para o Senado. O problema é a
possibilidade do presidente na-
cional da legenda, Ciro No-
gueira bater o martelo e apoiar
a reeleição de Caiado, como
consequência do contexto na-
cional, o que restringiria Baldy
a no máximo uma candidatu-
ra a deputado federal, despa-
chando Adriano do Baldy para
as calendas. 

O PSD, comandado pelo éti-
co veterano Vilmar Rocha, ca-
minha para um ponto de in-
flexão: se o mandatário da le-
genda Gilberto Kassab real-
mente entrar na corrida pre-
sidencial, o cenário em Goiás
vai se alterar a favor do sena-
dor Vanderlan Cardoso e do de-
putado federal francisco Jr.
Ambos são defensores de uma
aliança com o governador, de-
vidamente avalizada por Hen-
rique Meirelles, que só se filiou
ao partido em Goiás com a ex-
pectativa de que teria a vaga
para o Senado na chapa da
reeleição de Caiado.

Na esteira de complicações
para os partidos do contra
em Goiás, o presidente esta-
dual do PSL deputado federal
Delegado Waldir também não
se encontra em momento con-
fortável. Seu partido caminha
para ser desidratado assim
que Bolsonaro se filiar a uma
legenda qualquer, levando a
tiracolo pelo menos 18 depu-
tados do inflado PSL. Waldir,
com isso, terá dificuldades
para montar uma chapa onde
ele tenha vaga garantida para

concorrer ao Senado, seu pro-
jeto. Sem a bandeira de segu-
rança, empalmada pelo su-
cesso de Caiado na área, sem
a onda bolsonarista e sem
perfil majoritário, seria uma
quimera ganhar um mandato
senatorial. 

Por fim, no espectro opo-
sicionista, o combalido PSDB,
massacrado pelos erros do
passado e as inconsequências
do presente, com os ex-go-
vernadores Marconi Perillo e
José Eliton insistindo em um
discurso que mais parece um
pergaminho retirado de al-
gum sarcófago. Eleitoralmen-
te, diante dos desgastes acu-
mulados, não tem chance al-
guma, nem mesmo como par-
ceiro capaz de contribuir com
alguma proposta de alterna-
tiva para Caiado – que, de
resto, sequer existe e prova-
velmente não vai existir. 

Em toda a história de Goiás, o governador Ro-
naldo Caiado é o que menos faz política no exer-
cício do cargo. Não cede, por exemplo, conces-
sões para atender a prefeitos ou deputados fora
da linha institucional de atuação do governo.
Ainda assim, é um dos mais bem sucedidos na
área, a ponto de construir a sua reeleição como
a hipótese mais provável para o desfecho das
eleições de 2022.

Caiado não tem nem mesmo uma maioria es-
magadora na Assembleia, como ocorria com
seus antecessores, geralmente comprada a
peso de ouro. Mas não há um só projeto de re-
levância para o Estado que não tenha sido apro-
vado na íntegra pelo Legislativo, muitas vezes
com votos da bancada de oposição.

O que explica o sucesso do governador na po-
lítica é a sua autoridade moral, não conchavos de
ocasião ou acordos às vezes inconfessáveis. Isso
é novidade em Goiás. Caiado não transige. Goste-
se ou não dele, não há como investir contra a sua
postura ética e o zelo rigorosamente legal com que
reveste as decisões da sua gestão. 

Essa postura e esse com-
portamento criaram para o
eleitorado um contraste signi-
ficativo em relação aos gover-
nadores do passado, dando à
população uma sensação de
pertencimento e a convicção de
que Goiás, em relação ao resto
do país, encontra-se em uma si-
tuação privilegiada quanto a
sua gestão pública. 

Acrescente-se a isso a espe-
tacular reconquista da estabili-
dade fiscal, com o fim do modelo
de desequilíbrio entre receitas e
despesas que vigorou durante

décadas. todas as reformas incluídas no chama-
do dever de casa dos Estados foram implantadas.
O pagamento do funcionalismo, símbolo maior da
superação da crise financeira, passou a ser feito
dentro do mês trabalhado. Sem obras de impac-
to e sem marketing, Caiado colocou Goiás em um
rumo que, antes, imaginava-se impossível. Daí a
consistência da sua liderança e as expectativas ele-
vadas que cercam a sua reeleição. (Especial
para O Hoje)

MDB, PSL, PSD, Progressistas e o 
combalido PSDB caminham para 
um papel secundário no processo 
eleitoral do ano que vem

Sem opções para enfrentar
Caiado, oposição cai no vazio

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial

Principais lideres que
poderiam ensaiar
uma oposição ao
governador como
Daniel Vilela (MDB),
Alexandre Baldy
(Progressistas),
Delegado Waldir
(PSL), Vilmar Rocha
(PSD) e Marconi
Perillo (PSDB) não
tem um discurso
consistente que possa
contrapor Ronaldo
Caiado

Como o governador 
que menos faz política
construiu a reeleição

Trunfos de
Caiado:
Saúde e
recuperação
do equilíbrio
fiscal de
Goiás
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Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Lula e o vice
Lula da Silva está telefonando

para empresários amigos do eixo
Rio-São Paulo-Belo Horizonte
para retomar o diálogo com o PIB
nacional. tarefa que ele deu para
si mesmo. Os diálogos visam en-
contrar um vice para sua chapa
presidencial. Numa frente, tra-
balha no instituto que leva seu
nome em São Paulo. Em outra
frente, pessoalmente ou através
de aliados, articula num QG mon-
tado em Brasília na residência de
um parlamentar.

Voltou
A coisa foi longe nesse go-

verno Bolsonaro. Renato Nae-
gele, ex-marqueteiro do Gover-
no de fernando Henrique Car-
doso e de parte de Lula da Silva
na primeira gestão, será o vice-
presidente de Agro Negócios do
Banco do Brasil.

Memória
O publicitário não foi citado no

escândalo, mas era próximo da
turma que se enrolou no com o
mensalão do Pt e dava as cartas
dentro do banco como diretor de
marketing.

O de sempre
Após a crise da saúde no Mi-

nistério em Brasília – se é que terá
fim – a pasta vai para a conta do
MDB. O discurso está pronto, é
pela governabilidade.

Logo ali
Segue a novela no novo Governo da Bolí-

via, de Luiz Arce. Boa parte dos políticos da
alta cúpula encolvida na deposição de Evo
Morales está presa em La Paz. Quem não está,
fugiu para o Brasil e pediu refúgio, como re-
velou a Coluna.

Perseguição
“Há uma perseguição sistemática de opo-

sitores como resultado do endurecimento do
atual regime na Bolívia, a ponto da Igreja Ca-
tólica estar sendo acusada de tramar a que-
da de Evo Morales”, comenta fernando ti-
búrcio, advogado brasileiro que defende
ex-ministros bolivianos.

Fuga
“Pelo menos quatro ex-ministros do go-

verno da então presidente Jeanine Áñez se
encontram hoje no Brasil, com pedidos de
refúgio. É fundamental que o nosso go-
verno reconheça o status de presa política
da ex-presidente, na esteira do que fez o
Parlamento Europeu”, emenda tibúrcio,
que em 2017 foi condecorado pelo presi-
dente Michel temer com a Ordem do Rio
Branco, em razão do papel que desempe-
nhou no episódio da fuga do senador boli-
viano Roger Pinto Molina.

Da praça 
Segundo o estudo da QuiteJá, que ouviu

cerca de 1.030 usuários da plataforma com
idades entre 18 e 60 anos, de todos os esta-
dos brasileiros, as preocupações econômicas
e sanitárias impactam diretamente na ex-
pectativa de compras dos brasileiros: 25,6%
dos entrevistados disseram que não iriam
comprar presentes para o Dia das Mães. 

O corte de R$ 1 bilhão no
orçamento das universidades
federais pode acabar causan-
do o fechamento de várias
destas instituições pelo país.
Na universidade federal de
Goiás (ufG), esse fechamento
pode ocorrer em setembro,
já que, com o corte de R$ 20
milhões, a universidade não
possui verba para continuar
as atividades até o fim do ano.

Em entrevista ao Jornal O
Hoje, o reitor da ufG, Ed-
ward Madureira, expõe os
problemas causados por estes
cortes. “A situação das uni-
versidades federais é uma si-
tuação delicada, além de ter-
mos um orçamento limitado
a vários anos, a LOA desse
ano traz um corte adicional
de 18%. fazendo uma com-
paração ilustrativa, em 2014
esse mesmo orçamento, para
as 69 universidades federais,
era de R$ 7,4 bilhões. Em
2021 é de 4,3 bilhões. Se apli-
car o IPCA, o orçamento cor-
respondente a 2014 é de R$
10,7 bilhões”, explica.

“Com 150 mil alunos a
mais que tinha naquela época.
A universidade foi deixando
de fazer uma série de manu-
tenções por conta da falta de
orçamento. tivemos que cor-

tar muitos terceirizados, fo-
mos cortando o que não im-
pactava tão diretamente a
sala de aula. Com esses novos
cortes, o impacto começou a
chegar dentro da sala de aula.
Ele atinge bolsas, projetos de
extensão e afeta diretamente
os alunos”, complementa.

Edward continua lembran-
do que o fato de o orçamento
estar dividido em duas partes
(40% não condicionado e 60%
condicionado, dependente de
aprovação de projeto de lei
para liberação) agrava o qua-
dro. “E, para piorar, existe um
contingenciamento de 13,89%.
Situação absolutamente dra-
mática e nós reitores estamos
mobilizados o tempo todo. E
vamos tentar sensibilizar os
parlamentares porque a situa-
ção em 2021 não está nem um
pouco fácil para as universi-
dades”, ressaltou o reitor.   

Segundo Edward, a manu-
tenção mensal da ufG custa
cerca de R$ 7 milhões, e com
este novo corte de R$ 20 mi-
lhões, a universidade perde 3
meses de autonomia. “Hoje, a
ufG tem gasto mensal de R$ 7
milhões, com esse novo corte,
perdemos 3 meses de autono-
mia, o que pode nos fazer fe-
char em setembro. Podemos

terminar o ano com R$ 30 mi-
lhões no vermelho, o que não
é realista. Se atrasarmos nos-
sos fornecedores por 3 meses
eles suspendem a prestação
de serviço”, explica.

Para o reitor, isto é, sem
contar a volta das aulas pre-
senciais, o que agravaria a cri-
se orçamentária. “Se puder-
mos voltar com o presencial,
iremos voltar, mas o dinheiro
vai acabar mais rapidamente.
O retorno presencial depende
de uma série de fatores, como
condições epidemiológicas,

decréscimo consistente, por
algumas semanas, no número
de pessoas contaminadas”,
completa.

UFRJ
Nesta semana, a reitoria da

ufRJ anunciou que a univer-
sidade poderia fechar as por-
tas em julho, devido aos cortes
no orçamento da educação.  O
anúncio foi feito em um arti-
go publicado pelo Jornal O
Globo e confirmado pela uni-
versidade. Segundo a univer-
sidade, com os cortes e apenas

metade do orçamento dispo-
nibilizado em 2021, diversos
serviços da instituição devem
ser afetados, inclusive pes-
quisas de duas vacinas na-
cionais contra a COVID-19
que ocorrem em laboratórios
da ufRJ e se encontram em
testes pré-clínicos.

Além disso, a universida-
de possui o Hospital univer-
sitário Clementino fraga fi-
lho, onde foi instalado “um
novo CtI e mais de 100 leitos
de enfermaria para trata-
mento da Covid-19”.

Com novo corte no orçamento da
Universidade de R$ 20 milhões, a
UFG corre risco de fechar as portas

Medida foi adiantada pelo O Hoje esta semana

Edward Madureira diz que a situação das universidades brasileiras é delicada

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta terça-feira
(11/05), o novo programa de Recuperação fiscal (Refis).
Com prazos de até 60 dias para a negociação, o novo Re-
fis vai proporcionar descontos de 70% a 99% sobre a mul-
ta moratória, multa punitiva e juros de mora para a re-
gularização de débitos relativos ao impostos Predial e ter-
ritorial urbano (IPtu/Itu), Sobre Serviços (ISS) e Sobre
transmissão de Imóveis (IStI) .

Além disso, taxas, multas administrativas, como as
aplicadas pelo Procon e pela Agência Municipal do
Meio Ambiente (Amma), contratos, aluguéis, indeniza-
ções, restituições, entre outros tipos de créditos, poderão
ser perdoados. O objetivo é favorecer pessoas físicas e ju-
rídicas diante do impacto socioeconômico da pandemia
do coronavírus. As exceções ficam por conta das multas
decorrentes da pandemia e multas de trânsito. A proposta
do Refis valerá por 60 dias e o perdão incidirá sobre as
multas administrativas geradas de janeiro de 2020 até a
publicação da lei.

Durante 30 dias, serão reduzidas as alíquotas do Im-
posto Sobre transmissão de Imóveis (IStI) da seguinte
forma: nas transmissões compreendidas no Sistema fi-
nanceiro de Habitação de até R$ 200 mil, de 0,50% para
0,25%; nas de R$ 200 mil a R$650 mil, de 1,0% para 0,50%;
acima de R$ 650 mil, de 2% para 1%. 

Prefeitura 
de Goiânia
anuncia Refis e
redução do ISTI

“UFG está ameaçada de fechar
em setembro”, diz reitor
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Felipe André

Com a eliminação do Cam-
peonato Goiano, o Atlético
Goianiense volta 100% das
suas atenções para a Copa Sul-
Americana. O rubro-negro tem
as três partidas restantes da
fase de grupos antes do início
da Série A e da terceira fase da
Copa do Brasil, com isso, o
treinador Jorginho espera con-
firmar a classificação dos goia-
nos para a próxima fase, já
que o time do bairro de Cam-
pinas é o atual líder do grupo
f, com sete pontos e vai ter
pela frente, hoje, o Palestino-
CHI, lanterna e que não pon-
tuou. O duelo acontece às
21h30 (horário de Brasília),
no estádio Antônio Accioly.

“A temporada passada nin-
guém dava o Atlético Goia-
niense na Sul-Americana, me-
nos ainda na parte de cima da
tabela. Já davam a gente como
possível rebaixado e nós sur-
preendemos todos, falando
pouco e trabalhando muito.
Só depende de nós, temos dois
jogos em casa e são decisivos,
uma vitória já deixa a gente em
uma situação muito boa, um
possível empate no outro jogo
do grupo, deixa a nossa próxi-
ma rodada contra um adver-
sário direto. Vamos fazer um
grande jogo, bem concentrado,
com a bola no chão para con-
quistar o nosso objetivo”, des-
tacou Marlon freitas.

O Atlético Goianiense vai
abrir a quarta rodada do gru-
po f. O outro duelo, que en-
volve Libertad-PAR e Newell 's-
ARG, acontece apenas ama-
nhã, no estádio Defensores del
Chaco, às 21h30. A partida de
hoje pode encaminhar a clas-
sificação da equipe goiana para
a fase de mata-mata, que vai
contar apenas com as oito equi-
pes que terminam em primei-
ro das suas respectivas chaves,
além dos oito times que ficam
em terceiro na Libertadores.

Para esse duelo, o Atlético
Goianiense decidiu fazer mis-
tério. O rubro-negro não di-
vulgou a lista de relacionados e
deixou “no ar” a participação
ou não de três dúvidas, os late-
rais Dudu e Natanael, além do
atacante Arthur Gomes. Entre
os atletas, a situação mais com-
plicada é do lateral esquerdo,
que não enfrentou o Grêmio
Anápolis, recebeu ontem o re-
sultado dos exames, que não fo-
ram divulgados pelo clube e
com isso Igor Cariús deve ser
mantido entre os titulares.

Dudu e Arthur Gomes ale-
garam dores após o duelo con-
tra o Grêmio Anápolis, fica-

ram na fisioterapia na segunda
e seguem como dúvidas. O la-
teral deixou a partida contra a
Raposa ainda no segundo tem-
po e se não tiver condição de
jogo, Arnaldo deve começar
como titular. O atacante ficou
até o fim da semifinal do Cam-
peonato Goiano, mas se não for
liberado pelo departamento
médico, Danilo Gomes deve
estar no trio de ataque ao lado
de Janderson e Zé Roberto.

Palestino
O Palestino-CHI foi derro-

tado nos três jogos da Sul-
Americana. foi superado pelo
Libertad-PAR, pelo Atlético
Goianiense e também pelo Ne-
well’s Old Boys-ARG. Sendo
assim, os chilenos estão na úl-
tima colocação e não somaram
nenhum ponto, estando prati-
camente eliminados, mas nem
por isso o treinador Jorginho
se mostrou “tranquilo” pelo
momento em que vive o pró-
ximo adversário.

“Eu fui atleta e sei qual é o
sentimento em um momento
como esse no caso deles (Pales-
tino-CHI). Eles precisam vencer
os três jogos e torcer para que a

gente e o Libertad-PAR não fa-
çam os pontos, os Newell’s-ARG
seguem na disputa. Eles não vão
pensar que não tem chance, eles
vão jogar com honra, como é a
forma do sul-americano. Quan-
do não se tem tanta responsabi-
lidade com o resultado, acaba se
transformando em uma situação
mais leve para o atleta. Não tem
facilidade, é jogo difícil e decisi-
vo. Precisamos entrar comple-
tamente concentrados”, anali-
sou Jorginho.

Para enfrentar os goianos, o
Palestino não vai contar com o

volante Vicente fernandez. O
jogador foi expulso contra o
Newell’s, na última rodada, e
cumpre suspensão automática.
Apesar da ausência, o treina-
dor José Luis Sierra volta a
contar com uma peça impor-
tante de sua equipe, Carlos Vil-
lanueva, de 35 anos, voltou
após três meses afastados por
uma lesão no menisco, en-
frentou os argentinos e parti-
cipou da vitória do clube con-
tra o Colo-Colo pela última ro-
dada do Campeonato Chileno.
(Especial para O Hoje)

Líder do grupo F,
Atlético Goianien-
se não divulga lis-
ta de relaciona-
dos e não confir-
ma a presença de
três atletas para
o duelo contra o
Palestino-CHI, em
Goiânia

No próximo domingo (16), o
Vila Nova tenta acabar com o
incômodo jejum de 16 anos
sem títulos estaduais. A última
vez que conquistou o Campeo-
nato Goiano foi na temporada
de 2005, quando desbancou o
arquirrival Goiás na final. De lá
pra cá, o tigre chegou à decisão
apenas uma vez, contra o mes-
mo Esmeraldino, e acabou fi-
cando apenas com o vice.

Desta vez, o adversário
será o Grêmio Anápolis, que
desbancou o Atlético em ple-
no Antônio Accioly e garantiu
sua ida às finais pela primei-
ra vez em sua história. Na vi-
são do atacante Henan, será
um confronto de muita igual-
dade, pois as duas equipes
mostraram qualidade ao lon-
go da competição.

“Eu acho que o Vila Nova

chega (à final) em um nível de
igualdade com o Grêmio Aná-
polis. Acredito que será uma
grande final. O Grêmio Aná-
polis mostrou muita qualidade
e desbancou o Atlético, que
era um favorito ao título e que
vive um grande momento, dis-
putando Série A e Sul-ameri-
cana. Mas o Grêmio Anápolis
foi lá, mostrou sua qualidade e
acabou conquistando a vaga na
final. E do mesmo jeito foi com
o Vila Nova. falaram que a
Aparecidense era favorita, mas,
no final, o finalista é o Vila
Nova. Acredito que será uma
grande final, pois as duas equi-
pes mostraram que o favori-
tismo não existe dentro de
campo. Que possa ser uma fi-
nal onde o melhor vença”, ana-
lisou Henan.

O centroavante lembrou da

oportunidade perdida pelo Co-
lorado no início do ano, quan-
do acabou sendo eliminado do
Goianão 2020 pelo Jaraguá. De
acordo com Henan, ele e seus
companheiros têm uma nova
chance de escreverem seus no-
mes na história vilanovense.

“Desde que eu cheguei aqui
no Vila Nova, sempre falaram
do clube estar há 16 anos sem
ganhar a competição. No co-
meço do ano, tivemos a opor-
tunidade de buscar uma fi-
nal, mas acabamos perdendo
nas quartas para o Jaraguá.
Acredito que foi pelo cansaço
por conta do número de jogos
que vínhamos tendo. Mas es-
tamos em uma final agora,
podendo colocar nosso nome
na história do clube”, finalizou
o camisa 9. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Sem saber se vai contar com três jogadores, o Atlético-GO decidiu não divulgar os relacionados e mantém as dúvidas para o jogo

Na atual temporada, Henan marcou dois gols em 11 jogos

três dias após a elimi-
nação no Campeonato Goia-
no, o Atlético Goianiense
volta aos gramados para
enfrentar o Palestino-CHI,
desta vez pela Sul-Ameri-
cana. O duelo acontece hoje,
às 21h30 (horário de Brasí-
lia), no estádio Antônio Ac-
cioly e coloca frente a fren-
te o líder do grupo f, os
goianos com sete pontos, e
o lanterna, os chilenos que
ainda não pontuaram. Sem
a possibilidade do tricam-
peonato estadual, o foco se
voltou totalmente para o
torneio continental.

“Viramos a página, o
Campeonato Goiano ficou
para trás. temos um jogo de-
cisivo, que só a vitória nos in-
teressa, mas vai ser muito di-
fícil, assim como foi no Chi-
le. Esperamos um duelo
muito truncado, temos que
ter paciência, mas temos
que colocar o nosso ritmo de
jogo e a nossa intensidade,
não é porque fomos elimi-
nados no estadual que está
tudo errado, mas pelo con-
trário, vencemos o jogo, mas
caímos nos pênaltis. Manter
os pés no chão, o Jorginho
está passando muita tran-
quilidade para conquistar-
mos a vitória”, avaliou Mar-
lon freitas.

Com duas vitórias nos
dois últimos jogos e ainda
sem ser derrotado na fase
de grupos, o Atlético Goia-
niense pode ficar próximo
de uma classificação com
uma vitória sobre a equi-
pe chilena. Apesar de es-
tar diante do lanterna,
que já venceu atuando em
Rancagua-CHI, o volante
Marlon freitas não espera
um jogo mais fácil, muito
pelo contrário, o meio-
campista aposta em um
duelo muito físico de am-
bas as partidas.

“O futebol sul-america-
no é muito truncado e pe-
gado, mas o que tem me
ajudado é o coletivo. Antes
de começar a partida, eu
sempre digo que com o co-
letivo forte, o nosso indivi-
dual vai sair naturalmente.
O time como um todo vem
se destacando bem, esta-
mos fazendo uma boa Sul-
Americana com um time
intenso. foi uma infelici-
dade no Campeonato Goia-
no, mas já passou, bola pra
frente e não tem nada de
errado. Vamos ter paciência
e tranquilidade, pois será
um duelo muito truncado e
físico”, completou Marlon
freitas. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Com a “página virada”,
Marlon espera duelo
físico contra o Palestino

SUL-AMERICANA

Henan prevê igualdade em final

VILA NOVA

Bruno Corsino/ACG

dEcisão com dúvidas

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Competição: Copa sul-americana; Data: 12 de maio, 2021; Local:
estádio antônio accioly, em Goiânia-Go; Horário: 21h30 (de bra-
sília); Árbitro: Carlos orbe-eQu; Assistentes: byron Romero-
eQu e Christian lescano-eQu

t
TÉCNiCa

Atlético: fernando Miguel;
Dudu (arnaldo), Nathan,
Éder e igor Carius; willian
Maranhão, Marlon freitas e
João Paulo; Janderson, art-
hur Gomes (Danilo Gomes)
e Zé Roberto
Técnico: Jorginho

Palestino: Cristopher Toselli;
bruno Romo, Cristian suárez,
Pablo alvarado e Nicolás be-
rardo; bruno barticciotto, se-
bastian Martinez, luis Jiménez,
bryan Carrasco e Carlos Villa-
nueva; Juan sánchez sotelo
Técnico: José luis sierra

xAtlético-GO Palestino-CHI

FICHA



SÉRIE D

Sem campeonato Goiano
pela frente, a Aparecidense se-
gue sua vida e agora foca na
preparação para o Campeona-
to Brasileiro Série D, que se ini-
cia no final de maio. O clube que
perdeu alguns jogadores e se re-
forçou com outros tenta nova-
mente chegar mais longe na
competição nacional, dessa vez
e preferência, conquistando
acesso para a terceira divisão.

“A esperança é que fica.
ter uma base para começar-
mos a Série D na frente. Isso
é bem importante para dar
uma sequência de trabalho e
espero que isso aconteça e
que a gente possa dar uma
continuidade com o elenco,
com os mesmos jogadores
para que comecemos forte”,
disse thiago Carvalho.

O trabalho coletivo do clu-

be desde o ano passado após
a chegada de thiago Carvalho
tem sido a principal arma, so-
mando inúmeras goleadas da
Cidinha sob seu comando.
um futebol ofensivo que faz
com que o torcedor encante
em ver um jogo do camaleão,
mas as vezes a falta de efi-
ciência no excesso de chances
pode pesar contra também a
própria equipe.

“A gente em que ser mortal
nos jogos decisivos, errar me-
nos e não tem muito o que fa-
lar. O time fez o que costuma
fazer, mas não colocamos a
bola para dentro e então faltou
isso. Essa é a lição, a gente trei-
na, faz tudo e as vezes não
acontece, quando acontece a
gente consegue fazer o placar.
São situações de jogo, o futebol
é mesmo isso e você tem que

ser perfeitos nessas decisões
para poder passar, então, as
decisões que tivemos, joga-
mos muito bem e até mesmo
superiores que os adversá-
rios, mas não vencemos, o que
ficou mais difícil”, concluiu o
treinador dois da eliminação
para o Vila Nova.

Quem chega e quem sai?
Duas chegadas e duas saí-

das já foram confirmadas. Após
a eliminação da Aparecidense
no Goianão, o zagueiro Renato
Silveira e o atacante Johnatan
Cardoso seguirão para o Vila
Nova para a disputa da Série B.
Porém, dois atletas vem do
Goiás por empréstimo, no caso
do lateral-esquerdo Gabriel Ro-
drigues e do volante filipe
trindade. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

8 n ESPORTES
ohoje.com

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2021

Na partida contra o Vila Nova, equipe teve muitas chances, mas não conseguiu ser efetiva

Nicolle Mendes / Aparecidense

No primeiro dia do mês
de maio, o Vila Nova anun-
ciou sua nova camisa para
a temporada 2021, no-
meada “Manto da Paixão”,
inspirada no modelo utili-
zado em 1996 e que será
estreada apenas na partida
contra o Botafogo, na aber-
tura da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Em 10
dias de venda, o novo mo-
delo já alcançou a marca
de 1000 unidades comer-
cializadas. Entretanto, a
entrega do primeiro lote,
com valor promocional de
R$ 149,90, só será entregue
no próximo dia 24.

No domingo (9), após a
classificação para a final
do Campeonato Goiano, o
presidente Hugo Jorge Bra-
vo prometeu reverter todo
o lucro que for obtido na
comercialização aos atle-
tas, caso conquistem o tí-
tulo estadual.

“todo dinheiro que a
gente arrecadar de lucro,
vai ser oferecido em pre-
miação para os jogadores.
Essa semana será muito di-
fícil, estamos trabalhando
ainda para pagar os salários

dos atletas. Vamos fazer esse
compromisso. Queremos
chegar a pelo menos três
mil unidades vendidas”, dis-
se Hugo Jorge Bravo.

Mas caso a taça do
Goianão fique com o Grê-
mio Anápolis, o mandatá-
rio vilanovense revela que
usará o dinheiro para pa-
gar o salário dos demais
funcionários do clube.

“Se isso, porventura,
não acontecer, esse valor
será integralmente rever-
tido a pagamentos de sa-
lários dos funcionários. te-
mos algumas pendências
do ano passado. Começa-
mos a pagar o décimo ter-
ceiro salário do ano pas-
sado nessa semana. Então,
o torcedor pode ir com a
cabeça tranquila e abraçar
esse projeto. Compra para
o pai, para a mãe, para o
vizinho, para o namora-
do, para a namorada, para
a amante, para o filho. Não
sei. Dá um jeito. Ajude o
Vila Nova. Então, é o pedi-
do que estamos fazendo”,
completou o dirigente co-
lorado. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Presidente promete
premiação caso 
Tigre seja campeão

VILA NOVA

Victor Pimenta

O Goiás apresentou na
manhã desta terça-feira
(11/05), seu mais novo refor-
ço para a disputa da Série B
do Brasileiro. O atacante Alef
Manga chegou ao clube e re-
cebeu a camisa 11 das mãos
do vice-presidente Harlei Me-
nezes, onde ele demonstrou
sua alegria ao chegar no clu-
be esmeraldino.

“Estou muito feliz em estar
aqui, vestir a camisa do Goiás,
acredito que eu estou pronto,
bem preparado para esse novo
projeto que o Goiás vem fa-
zendo e como eu falei, se Deus
quiser vamos colocar o Goiás
onde ele deveria estar, que é
na Série A. Venho para cá com
esse desafio, fiz um excelente
campeonato carioca pelo Vol-
ta Redonda, quero agradecer a
Deus por essa oportunidade,
para a diretoria por acreditar
no meu trabalho, espero con-
tribuir dentro de campo fa-
zendo gols, dando assistên-
cias, ajudando o time do
Goiás”, disse o atacante.

Com 26 anos de idade,
será a primeira vez de Alef
Manga jogando em um time
de expressão e assim, será
sua estreia na Série B do Bra-
sileiro. O atacante sabe das
dificuldades, mas acredita

que com a ajuda dos seus
novos companheiros, a equi-
pe pode brigar pelo seu re-
torno à elite nacional.

“A gente sabe que o Cam-
peonato Brasileiro da Série B
é muito difícil, são trinta e
oito jogos e venho para cá
para fazer gols e para junto
com meus companheiros, co-
locar o Goiás na Série A. O
clube está fazendo um pro-
jeto bacana e venho para
aqui muito por conta disso.
Pela estrutura, pela história
que o Goiás tem e se Deus
quiser posso fazer um gran-
de campeonato aqui”, falou
Alef Manga.

O jogador explicou o por-
quê da escolha do Goiás, ten-
do em vista outras equipes

brigando por sua contratação.
Além de Vasco e Botafogo, que
disputam a Série B, fortaleza
e Bahia da Série A demons-
traram interesse no atleta an-
tes de concretizar sua vinda
para o time esmeraldino.

“Eu optei pelo Goiás pelo
projeto que eles vêm fazendo,
pela estrutura, que a minha fi-
cha ainda não caiu e nunca
trabalhei em um clube assim
como eles têm. Acredito que
com esse projeto podemos fa-
zer um excelente campeonato,
não só eu, mas meus compa-
nheiros também que estão
chegando, teremos um elenco
muito forte e temos certeza
que vamos brigar para colocar
o clube na Série A”, concluiu o
novo reforço.

Negociação
“Quase sessenta dias que

demorou essa negociação.
foram horas e horas de con-
versa e a cada novos núme-
ros apresentados, eu ia no-
vamente ao conselho, à pre-
sidência executiva para que
pudéssemos alinhar uma
nova proposta. Assim foi no
decorrer de todo esse tempo
até conseguirmos o desfecho
final”, explicou o vice-presi-
dente Harlei Menezes.

A princípio, o Goiás teria
pago ao Volta Redonda
R$500 mil reais pelo em-
préstimo do atleta que fica
no clube até o final da tem-
porada. Porém, Harlei ne-
gou essa informação, dizen-
do que o clube comprou par-

te de seus direitos e que se
quisessem ficar com o atleta
em definitivo, no futuro de-
cidirão como ficará a situa-
ção de Alef Manga que tem
parte dos direitos federati-
vos do atacante.

“Goiás não fez uma nego-
ciação, fez um investimento.
O Goiás adquiriu parte dos
direitos econômicos e os fe-
derativos ainda ficaram para
o Volta Redonda e o clube
tem a opção de adquirir mais
um percentual no final do
ano para que fiquemos sendo
os detentores de todas as ne-
gociações do Alef, tanto na
parte econômica quanto fe-
derativa”, concluiu o diri-
gente. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Goiás apresenta
atacante Alef Man-
ga, que elogia es-
trutura e chega dis-
posto a contribuir
com gols e acesso
por clube

o manga é verde

Jogador conta com a ajuda dos novos companheiros para colocar o clube esmeraldino novamente na Série A

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

JOGOS de hOJe

Copa da França
16h - montpellier x psg

Copa sul-ameriCana
19h15 - 12 oCtubre x huaChipato
19h15 - Ceará x arsenal sarandí
21h30 - san lorenzo x rosário

21h30 - bolívar x j.Wilstermann
21h30 - atlétiCo-go x palestino

libertadores
19h - argentinos jrs x uni. CatóliCa
21h - jr barranquilla x river plate

21h - Fluminense x ind. santa Fé
21h - la guaira x Cerro porteño

23h - universitário x deFensa 
23h - atlétiCo-Col x naCional-uru

Thiago Carvalho cobra menos
erros de Aparecidense pela frente



João Paulo Alexandre

Aparecida completou 99
anos ontem (11) e já entra em
contagem regressiva para o
centenário. O pontapé foi uma
cerimônia sem público na Ci-
dade Administrativa Maguito
Vilela. Para evitar aglomera-
ções, o prefeito Gustavo Men-
danha comemorou o novo
marco e projetou a Aparecida
que ele espera ver no ano
que vem, quando a cidade
atingir os 100 anos.

Na tarde desta terça-feira
(11), um inédito festival de
balonismo foi realizado no
espaço aéreo do município.
foram 15 balões de ar quente
vindos de todas as partes do
Brasil para fazer essa apre-
sentação. O voo dos balões
ocorreu no pôr do sol, das
16h às 19h. O festival é um
presente dos empresários da
Associação Comercial e In-
dustrial de Aparecida (Aciag).

A apresentação de balo-
nismo em Aparecida se es-
tenderá com voos também
nesta quarta (12) e quinta-
feira (13) no mesmo horário,
a partir das 16h.

Pela noite, houve a aber-
tura do centenário na Igreja
Matriz de Nossa Senhora Apa-
recida. O arcebispo metropo-
litano de Goiânia, dom Was-
hington Cruz, celebrou a mis-
sa campal e houve o lança-
mento do Memorial do Cen-
tenário, no Salão Paroquial, na
Praça da Matriz.

“Espero que possamos
voltar à normalidade e, no
próximo ano, já celebrar com
uma grande festa aqui”, dis-
se Gustavo Mendanha, pre-
feito da cidade. E comple-
tou: “Quero ver a cidade com
várias outras indústrias,
mais empresas se instalando
aqui, novos postos de traba-
lho sendo ofertados, as es-
colas funcionando e, princi-
palmente, um sorriso no ros-
to de cada aparecidense”.

Gustavo Mendanha ava-
liou a performance de Apa-
recida em várias áreas, in-
cluindo o enfrentamento à
Covid-19. Ele participou da
comemoração simbólica dos
99 anos, que teve hastea-

mento de bandeiras e o
Hino Nacional.

Na solenidade, o presiden-
te da Câmara Municipal de
Aparecida, o vereador André
fortaleza, declarou que a ci-
dade chega a franca evolu-
ção. “tenho certeza de que
não para por aí, Aparecida
vai crescer muito mais. O povo
espera isso de nós, políticos. E
vamos dar essa resposta sig-
nificativa, para o bem da nos-
sa população”, finalizou.

Na sequência, líderes reli-
giosos fizeram um sobrevoo de
helicóptero em Aparecida,
abençoando a cidade. O pastor
Aluizio Silva, da Igreja Videira,
participou do sobrevoo repre-
sentando a igreja evangélica.

Ele ressaltou que “é preciso
que tenhamos homens de Deus
na cidade, que nos chame aten-
ção para outra dimensão, a
dimensão espiritual”.

Aluizio, que mora em Apa-
recida, ressaltou o papel da fé
no enfrentamento à pande-
mia. “É do ponto de vista es-
piritual que vamos prevalecer
contra todo medo, pânico e fo-
bia, e entrar novamente no
padrão de vida de saúde e
normalidade”, disse.

O arcebispo metropolitano
de Goiânia, dom Washington
Cruz, também esteve no so-
brevoo, representando a Igre-
ja Católica. Ele elevou preces
em favor de Aparecida. (Es-
pecial para O Hoje)

Programação contou com ainda com missa campal e projetos futuros para o 2º maior município de Goiás

Na tarde desta terça-feira (11), um inédito festival de balonismo foi realizado no espaço aéreo do município

Aparecida faz 99 anos e
comemora com voos de balão
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Aparecida de Goiânia, se-
gunda cidade mais populosa
do Estado, comemorou on-
tem (11) 99 anos de existên-
cias. Durante este período, a
cidade possui um cenário fa-
vorável ao empreendedoris-
mo e geração de empregos,
mesmo durante a pandemia
da Covid-19. O município in-
vestiu no desenvolvimento
de infraestrutura na última
década e tem colhido bons
resultados.

Somente neste ano, Apa-
recida registrou saldo posi-

tivo de abertura de 730 mi-
cro e pequenas novas em-
presas. Nos três primeiros
meses de 2020, o município
também apresentou saldo
positivo entre extinção e
constituição de empresas. No
acumulado do mês de março,
o município perdeu 214 em-
presas, mas teve 460 novos
CNPJs abertos. As informa-
ções são da Junta Comercial
do Estado de Goiás (Juceg).

Além disso, houve cresci-
mento na geração de empre-
gos formais em comparação

ao mesmo período dos dois úl-
timos anos, apontam dados do
Novo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados
(Novo Caged). O número su-
pera o índice de criação de no-
vos empregos dos 12 meses do
último ano, de 1924 empregos
de carteira assinada.

Pobreza
Embora a cidade tenha re-

gistrado crescimento em
áreas fundamentais, a po-
breza também teve aumento.
Dados do PortaL da transpa-

rência, do Governo federal,
apontam que cerca de 170
mil moradores de Aparecida
de Goiânia receberam pelo
menos a primeira parcela do
Auxílio Emergencial (AE) em
2020. O quantitativo repre-
senta 28% dos habitantes do
município. Em comparação
com o número de apareci-
denses que receberam o be-
nefício do Bolsa família, cer-
ca de 11,3 mil pessoas, em
março do último ano, o au-
mento é bastante significati-
vo e indica aumenta da po-

breza na região. É o que
aponta a Central Única das
favelas em Goiás (Cufa-GO).

Isto porque cresceu o
acesso aos benefícios do go-
verno, 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 nú-
mero de beneficiários em
Aparecida demonstra um
crescimento subnotificado
da pobreza. (Daniel Alves,
especial para O Hoje)

Aparecida tem cenário favorável para empregos

Fotos: Cristiano Borges

FraSeS dO preFeitO

história de aparecida
“nossa história já foi muito difícil, de
muita luta, mas é uma história hoje
belíssima, por estarmos numa ci-
dade que, de fato, se transformou e
continua se transformando.”

Chegada aos 99 anos
“reconheço a importância de
cada trabalhador e de cada em-
presário que escolheu viver na ci-
dade de aparecida de goiânia.
parabéns a todos que fazem
parte dessa história.”

rumo ao centenário
“de hoje até o próximo ano, vamos
celebrar o centenário, tomando
todos os cuidados, claro, com um ca-
lendário de ações preparado para a
população com muito carinho.”

perfil da cidade
“essa aparecida pujante que temos
hoje é fruto de muito trabalho e de
sua vocação para o empreendedo-
rismo, além da localização estraté-
gica, no centro do brasil.”

desenvolvimento econômico
“nossa cidade deixou de ser cidade
dormitório e passou a ser uma ci-
dade universitária e industrial. esta-
mos caminhando agora para sermos
uma cidade inteligente.”

Combate à Covid-19
“sempre buscamos nos balizar com
aqueles países que inicialmente lida-
ram com a pandemia. Foi buscando
essa experiência internacional que
conseguimos nos anteceder e nos
tornar mais eficientes que grande
parte dos municípios.”

e agora, o futuro?
“não tenho dúvida de que, com
todos os investimentos públicos,
aparecida vai galgar ainda posições
importantes no nosso estado, no
país e, quem sabe, no mundo.”

Foram 15 balões de ar quente vindos de todas as partes do Brasil para a apresentação
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Daniell Alves

Com a greve no transporte coletivo, somente 10% da fro-
ta da Metrobus, que realiza o serviço no Eixo Anhangue-
ra, operou ontem (11) na Capital, de acordo com o Rede-
Mob Consórcio. Mesmo após liminar da Justiça do traba-
lho suspender a greve dos motoristas. A decisão foi dada
pelo desembargador Mário Sérgio Botazzo, do tribunal Re-
gional do trabalho de Goiás (tRt), a pedido do Sindicato
das Empresas de transporte Coletivo (SEt).

Conforme apurado pela reportagem, na manhã de on-
tem, os terminais de Goiânia registraram bastante mo-
vimento e aglomerações. Segundo os usuários do trans-
porte, os poucos ônibus que estavam circulando do Eixo
eram sendo escoltados pela Polícia Militar.

De acordo com o Sindcoletivo, que representa os tra-
balhadores da categoria, entre as reivindicações estão
a vacinação contra Covid-19 e o reajuste salarial. Eles re-
latam que muitos colegas já foram contaminados pelo
coronavírus e alguns até morreram em decorrência da
doença. O grupo argumenta que fica muito exposto de-
vido ao trabalho que desempenham.

Outra paralisação semelhante também aconteceu no
início do último mês, quando os motoristas cruzaram os
braços para serem incluídos nos grupos prioritários da va-
cinação contra a Covid-19. Eles se reuniram em frente a
garagem da Metrobus por horas com este pedido.

Contudo, para a inclusão no cronograma de imuni-
zação, é necessário que o Ministério da Saúde (MS) au-
torize após pedido feito pelo Estado. A inclusão aconteceu
com os profissionais da área de segurança, que por um
período foram vacinados, mas a medida foi barrada pelo
Supremo tribunal federal (Stf).

Sem acordo
Na segunda-feira (10), representantes do SEt se reu-

niram com membros do Sindicato Intermunicipal dos
trabalhadores no transporte Coletivo urbano de Goiâ-
nia e Região Metropolitana (Sindcoletivo), que representa
os motoristas. Porém, o encontro terminou sem um acor-
do entre as partes.

Depois da reunião, os motoristas chegaram a ameaçar
nem mesmo ligar os ônibus. O tRt definiu a medida dos
motoristas como abusiva. “Desembargador entendeu a
abusividade do exercício do direito de greve dos traba-
lhadores e deferiu o pedido determinando que o sindicato
dos trabalhadores suspenda a paralisação. A decisão
ainda determina multa diária de R$ 10 mil ao Sindcoleti-
vo, em caso de descumprimento”, informou o SEt.

De acordo com o sindicato empresarial, agentes da
Polícia Militar se manterão nas garagens dando apoio à
decisão, garantindo a operação das concessionárias e a
segurança dos motoristas.

Data-base
Além disso, os motoristas afirmam que ainda não fo-

ram procurados para negociar a data-base, que deveria
ter acontecido no mês de março. Somente a Metrobus te-
ria apresentado uma proposta que não agradou total-
mente os profissionais da estatal.

um motorista, que prefere não se identificar, diz a
proposta da empresa estatal se aproveita de negociações
que não deveriam ser postas à mesa. “A Metrobus pro-
põe devolver os 3% de anuênio que era da proposta do
ano passado, não poderia ser objeto de negociação e eles
subtraíram em março. Eles estão usando isso para ne-
gociação”, frisa.

Embarque prioritário
Em dois meses de funcionamento, o embarque prio-

ritário no transporte público de Goiânia não resolveu o
problema das aglomerações dentro dos ônibus e ter-
minais. Os ônibus têm circulado com usuários acima da
capacidade permitida pelo decreto, que é de 50% com
todos os passageiros sentados. O especialista em trân-
sito, Marcos Rothen, afirma que, a cada dia, os proble-
mas no transporte se agravam.

São verificadas superlotações nos principais ter-
minais de Goiânia em horários de pico, a exemplo do
terminal Praça A, terminal Vera Cruz e do Recanto do
Bosque. Atualmente, de acordo com a Companhia
Metropolitana de transporte Público (CMtC), cerca de
100 mil pessoas estão cadastradas no embarque prio-
ritário. (Especial para O Hoje)

Paralisação aumentou aglomerações nos terminais

A parceria público-privada
tem evidenciado ganhos po-
sitivos para o Estado de Goiás.
A empresa Embalo Confec-
ções, terceirizada com con-
vênio exclusivo com a Cia He-
ring, é uma das parceiras dos
projetos de ressocialização
desenvolvidos pelo Governo
de Goiás por meio da Direto-
ria Geral de Administração
Penitenciária (Dgap).  Atuan-
do com mão de obra carcerá-
ria no Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia, a ter-
ceirizada emprega até 137
presos no controle de quali-
dade de 50 a 60 mil peças
por dia, dependendo da de-

manda. No mês de dezembro
do ano passado, por exemplo,
a empresa chegou a contabi-
lizar o controle de qualidade
de mais de 67 mil peças em
um único dia, registrando re-
corde de produção.

A sócia-proprietária da
Embalo Confecções, Aline
Aguiar, explica que além de
trabalhar, os internos são alo-
jados no Módulo de Respeito,
local destinado para os presos
empregados. Os alojamentos,
construídos por meio da par-
ceria público-privada, com-
portam 141 reeducandos. No
local, os presos têm acesso a
espaços para aulas, bibliote-

ca, atividades esportivas, ba-
nho de sol, cozinha e refeitó-
rio. “Nós acreditamos no pro-
jeto e, sobretudo, no retorno
social que ele promove. A
ressocialização do indivíduo
preso possibilita um retorno
melhor ao convívio social”,
defende Aline.

Ressocialização será
ampliada

Segundo o diretor-geral da
Administração Penitenciária,
tenente-coronel Rasmussen
Rodrigues, as oportunidades
proporcionadas por meio do
trabalho têm o poder de trans-
formar a vida dos detentos.

Reeducandos da CPP trabalham
em indústria de confecção

Justiça manda
suspender greve
dos motoristas
de ônibus

tRÁPIDAS

Eliminação de candidata por ter
obesidade fere a dignidade pessoal

Invocando os princípios da dignidade da
pessoa humana, o da equidade e o da ra-
zoabilidade, uma candidata à vaga de den-
tista no concurso público promovido pela
força Aérea Brasileira (fAB), que foi desli-
gada do processo seletivo por ser conside-
rada incapaz para o fim a que se destina em
razão da obesidade, teve seu pedido de
posse no cargo para o qual foi aprovada, de-
ferido. A decisão foi da 6ª turma do tribu-
nal Regional federal da 1ª Região (tRf1) que
manteve a sentença do Juízo da 1ª Vara da
Seção Judiciária do Amazonas.Ao analisar o
caso, o relator, juiz federal convocado Rafael
Paulo Soares Pinto, considerou que “da lei-
tura dos autos observa-se que a candidata
foi eliminada do certame por obesidade.
Contudo, não há nos autos o motivo pelo
qual essa patologia a estaria impossibili-
tando de executar as atividades inerentes ao

cargo pretendido”.Segundo o magistrado, a
obesidade, conforme a Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID) é considerada
uma doença. Entretanto, se esse diagnósti-
co for considerado um impeditivo à inves-
tidura em cargo público, também deverão
ser impedidos outros doentes, tais como os
deficientes visuais, os diabéticos, enfim,
outras pessoas que possuem outras enfer-
midades internacionalmente classificadas
como doenças. Segundo o relator, “Dessa for-
ma, conclui-se que não há razoabilidade na
pretensão de impedir a posse da apelada no
cargo para o qual logrou aprovação em con-
curso público com base em sua obesidade,
sem se ater à pertinência de sua real capa-
cidade de exercer as funções inerentes ao
cargo, não podendo ser invocada como
obstáculo ao legítimo exercício do cargo pú-
blico almejado”.

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

Jurídica

Para a terceira turma
do StJ, como a indenização
do seguro DPVAt pelo even-
to morte é juridicamente in-
divisível, a seguradora não
está autorizada a pagar em
frações, apenas a parcela da-
queles que venham a de-
mandá-la em juízo. 15. O
que lhe é autorizado fazer,

com o intuito de se ver libe-
rada de sua obrigação é: a)
exigir do cocredor constan-
te no polo ativo da ação a
apresentação da caução de
ratificação dos demais co-
credores; e b) na hipótese de
não ser apresentada a refe-
rida caução, depositar em
juízo o valor da indenização.

Seguro DPVAT é indivisível

Empresa condenada por
falta de acessibilidade

A Primeira turma do tri-
bunal Superior do trabalho
não admitiu recurso contra
decisão que a condenou por
atos de discriminação contra
trabalhadores com deficiên-
cia, como restrições no pro-
cesso seletivo e falta de aces-
sibilidade nos espaços físicos.
Em ação civil pública, co-

brou a realização de obras
de engenharia para adequar
a estrutura física da empre-
sa à norma da ABNt e, ain-
da, que a empresa se absti-
vesse de praticar condutas
discriminatórias, princi-
palmente na seleção de no-
vos empregados, além de
pagar indenização.

2 Plantão em Segundo
Grau - O desembargador Ger-
son Cintra, integrante da 3ª
Câmara Cível, ficará respon-
sável, em regime de plantão,
pelos feitos de competência
do Órgão Especial. O plantão
no segundo grau termina no
dia 17, às 11h59.

2 Informativo 694, STJ – O
período de suspensão do de-
ver de apresentação mensal
em juízo, em razão da pan-
demia de Covid-19, pode ser
reconhecido como pena efe-
tivamente cumprida.

O STJ e o Conselho da
Justiça Federal ampliarão
suas atividades presenciais,
após dois meses de medi-
das mais restritivas para
evitar a disseminação da
Covid-19.A ampliação das
atividades presenciais de-
corre da evolução positiva
dos dados epidemiológi-
cos do DF, que têm melho-
rado recentemente.

Tribunais
iniciam
protocolos para
retomada de
atendimento
presencial

Censura de rede social sem
autorização judicial pode virar crime

O Projeto de Lei 356/21
cria o crime de censura de-
liberada, sem autorização
judicial, cometido por ad-
ministradores e emprega-
dos de empresas de prove-
dores de internet e de redes
sociais.A proposta acres-
centa o novo tipo ao Código
Penal, que hoje pune com
detenção de um a três anos
a interrupção de serviço te-
legráfico, telefônico, infor-
mático, telemático ou de in-
formação de utilidade pú-
blica. No caso da censura
prevista, a pena seria au-
mentada em até 2/3.O texto
também altera o Código Elei-
toral para prever detenção
de até seis meses para quem

interromper serviço tele-
mático ou de informação
de utilidade pública com
fins eleitorais.A punição será
aumentada em até 2/3 se a
interrupção se der por meio
de censura deliberada de
provedores de serviços de
redes sociais em época de
propaganda eleitoral, sem a
devida autorização judicial.

Os deputados ressaltam
que a liberdade de expres-
são é um direito constitu-
cional e reclamam que per-
fis nas redes sociais têm
sido objeto de censura pré-
via pelos seus provedores,
sendo a motivação a supos-
ta violação dos termos e
condições de suas regras.



O novo Hospital do Câncer
em Goiás deve abrigar fami-
liares de pacientes de outros
municípios. Até 2022 são es-
perados pelo menos novos 21
mil casos de câncer em Goiás,
de acordo com o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA). A
unidade contará com espaços
para internação, ambulatório,
recuperação, quimioterapia,
radioterapia, cirurgia, parte
robótica e leitos de unidades
de terapia Intensiva (utI). 

O terreno está localizado
na rua Doná todica, esquina
com a rua Amélia Rosa, no Re-
sidencial Barravento, próximo
à Ceasa. A unidade terá 136,4
mil metros quadrados e foi
doado pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) ao Estado de Goiás. 

O governador Ronaldo
Caiado declarou que o proje-
to é inspirado no Hospital de
Câncer de Barretos, também
chamado de Hospital do
Amor. “Nossa população pre-
cisa ser tratada e muitos são

obrigados a recorrer ao Hos-
pital de Barretos”. E comple-
tou: “Isso aqui vai ser um
hospital do SuS, do cidadão
carente, de quem precisar, é
um hospital público, que vai
atender as pessoas de Goiás e
de outras regiões também”.

Os trâmites da doação do es-
paço estão sendo conduzidos
pela Secretaria-Geral da Go-

vernadoria. “Nós estamos
apoiando todo o trâmite para
garantir que tenhamos, o mais
rápido possível, esse terreno
garantido para que possamos
iniciar o projeto e a obra desse
que será o maior complexo
hospitalar de tratamento de
câncer da Região Centro-Oes-
te”, disse o titular da SGG,
Adriano da Rocha Lima.

Combate ao câncer
Até junho de 2019, qual-

quer paciente com câncer teria
de ser encaminhado para uma
unidade especializada fora da
sua região. Na maior parte,
Goiânia era o destino de quem
era diagnosticado com a doen-
ça. Com a regionalização da
saúde, o Governo de Goiás
mantém diversas estruturas
dedicadas ao tratamento.

Entre elas estão o Hospital
Padre tiago, em Jataí, que
possui um convênio com o Es-
tado, desde 2019, no valor de
R$ 11 milhões por ano. O re-
passe mensal é de R$
911.349,48. A unidade conta
com sete leitos de utI e reali-
za cirurgias oncológicas e ser-
viços de quimioterapia.

Tratamento precoce 
A Organização Mundial da

Saúde (OMS) instituiu o 8 de
abril como Dia Mundial de
Combate ao Câncer, com o
objetivo de conscientizar as
pessoas que, em muitos casos

e quando há tratamento pre-
coce, o câncer pode ser cura-
do. A doença é a segunda que
mais mata no mundo.

A médica clínica do Hospi-
tal de urgências de trindade
(Hutrin) Ana Sara Zanin Men-
danha frança Gomes faz um
alerta sobre a importância de
estar atento aos sinais do cor-
po e manter uma rotina de
exames e acompanhamento
médico cuidando da saúde.

“É fundamental que a pes-
soa tenha consciência corpo-
ral e conheça seu corpo. fique
atento a sintomas como uma
febre, emagrecimento sem
motivo, dor crônica que não
apresente melhora ou uma
manchinha na pele”, diz a
médica da unidade. Ele avisa
ainda que, mesmo com a pan-
demia, não se pode descuidar.
“O câncer é uma doença que
pode ocorrer em qualquer ór-
gão e, dependendo do local, o
corpo se manifesta de forma
diferente”. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Goiás terá novo Hospital do Câncer 
PRÓXIMO À CEASA

O projeto é inspirado no Hospital de Câncer de Barretos
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Maiara Dal Bosco

A imunização de gestan-
tes contra a Covid-19 com a va-
cina da AstraZeneca/fiocruz
foi suspensa ontem (11) pela
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Goiânia, Aparecida e
Anápolis. A suspensão segue a
orientação da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES-GO) após
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) ter in-
formado sobre monitoramen-
to de efeitos adversos cons-
tantes no País. No início da
noite, o Ministério da Saúde
também recomendou a sus-
pensão da vacinação até que
as investigações apontem o
ocorrido.

De acordo com a prefeitu-
ra, a pasta ainda não havia re-
cebido ontem nenhum comu-
nicado oficial da Anvisa, mas
recomendou, de forma ime-
diata às equipes à suspensão
da aplicação da vacina Astra-
Zeneca em gestantes. A Secre-
taria orienta que as pacientes
agendem seu atendimento va-
cinal para as 12 unidades de
saúde nas quais há aplicação
de doses do imunizante Pfizer
BioNtech, no aplicativo Pre-
feitura 24 horas.

Com a suspensão, a SMS
orienta que as gestantes que
tinham agendamento para lo-
cais distintos dos postos de
saúde indicados devem can-
celar seu agendamento ante-
rior e reagendar para uma
das 12 unidades com aplica-
ções da Pfizer. Já aquelas que
já tomaram o imunizante As-
traZeneca, têm a orientação
de observação de reações pós
aplicação e em caso de qual-
quer alteração, devem bus-
car orientação médica.

Vacinação segue
todas as gestantes ou puér-

peras (mulheres com até 45
dias após o parto), que inte-
gram o grupo de comorbidades

no Plano Nacional de Vacina-
ção (PNI) estão liberadas para
vacinação, com idades entre 18
a 59 anos, devem apresentar
documento que comprova a
gestação, documento pessoal
com foto, CPf e comprovante
de endereço.

Em Goiânia, as unidades de
saúde para primeira dose de
pessoas com comorbidades, grá-
vidas e puérperas são upa Novo
Mundo, upa Chácara do Go-
vernador, CSf Residencial Itai-
pu, Ciams Novo Horizonte, CSf
Boa Vista, CSf Novo Planalto,
CSf Jd Guanabara I, CSf São
francisco, CSf Vera Cruz II, uPA
Jardim América, CSf Leste uni-
versitário e CS Cidade Jardim.

Anteriormente, o Ministério
da Saúde já havia alertado que,
no caso de gestantes sem doen-
ças pré-existentes, mas que fa-
çam parte do público-alvo da
campanha, a recomendação era
de que fosse realizada uma ava-
liação cautelosa junto ao médi-
co da gestante, principalmente
se a mulher exercer alguma ati-
vidade que a deixe mais expos-
ta à doença. De acordo com a
pasta, a gestante também deve
ser informada sobre os dados

de eficácia e segurança conhe-
cidos dos imunizantes. Com
isso, as gestantes, puérperas e
lactantes, pertencentes aos gru-
pos prioritários, que não con-
cordarem em serem vacina-
das, devem ser apoiadas em
sua decisão e orientadas a man-
ter medidas de proteção como
higiene das mãos, uso de más-
caras e distanciamento social.

Anvisa
A orientação da suspensão

imediata está em Nota técni-
ca emitida pela Agência. Com
isso, a orientação da Anvisa é
que a indicação da bula da va-
cina da AstraZeneca seja se-
guida pelo Programa Nacional
de Imunização (PNI). Esta re-
comendação é resultado do
monitoramento de eventos ad-
versos feito de forma cons-
tante sobre as vacinas contra
Covid em uso no país.

De acordo com a Anvisa, o
uso off label de vacinas, ou seja,
em situações não previstas na
bula, só deve ser feito mediante
avaliação individual por um
profissional de saúde que con-
sidere os riscos e benefícios da
vacina para a paciente. A bula

atual da vacina contra Covid da
AstraZeneca não recomenda o
uso da vacina por gestantes sem
orientação médica.

Óbitos
Entre fevereiro de 2020 e

abril de 2021, 1.741 gestantes
foram diagnosticadas com Co-
vid-19 em Goiás. Destas, 28
(1,6%) vieram a óbito em de-
corrência da doença, segundo
dados do boletim epidemio-
lógico divulgado pela Secre-
taria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO), no último dia
16. O boletim aponta ainda
que, entre as 1.741 gestantes,
1.073 já se recuperaram da
doença e outras 57 permane-
cem internadas.

No Brasil, segundo o Ob-
servatório Obstétrico Brasilei-
ro Covid-19 (OOBr Covid-19), o
número de mortes de gestan-
tes e de mães de recém-nasci-
dos (puérperas) por Covid-19
mais do que dobrou em 2021
em relação à média semanal
de 2020. No ano passado, fo-
ram registradas 453 mortes, o
que representa uma média se-
manal de 10,5 óbitos. (Especial
para O Hoje)

Suspensa imuniza-
ção de gestantes
com vacinas Astra-
Zeneca

Municípios suspendem vacinação
da Oxford em gestantes

Entre fevereiro
de 2020 e abril
de 2021, 1.741
gestantes
foram
diagnosticadas
com Covid-19
em Goiás
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A pandemia de covid-
19 na Índia da Índia mos-
trou poucos sinais de abran-
damento nesta terça-feira
(11). A média semanal de ca-
sos da doença teve nova
alta, e autoridades de saúde
internacionais alertaram
que a variante do país re-
presenta perigo global.

O número diário de ca-
sos de covid-19 na Índia
cresceu em 329.942, e as
mortes pela doença au-
mentaram em 3.876, de
acordo com o Ministério da
Saúde. O total de infecções
pelo novo coronavírus no
país está agora em 22,99
milhões e o total de mortes
subiu para 249.992.

A Índia é a líder mun-
dial em número diário mé-
dio de novas mortes rela-
tadas, respondendo por
um de cada três óbitos
anunciados a cada dia no
mundo, segundo contagem
da Reuters.

A média de sete dias de
novos casos teve alta re-
corde de 390.995.

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) disse que
a variante do novo coro-
navírus identificada pri-
meiramente no país no
ano passado está sendo
classificada como digna de
preocupação global, e es-
tudos preliminares mos-
tram que ela se dissemina
mais facilmente.

"Nós a classificamos
como uma variante preo-
cupante em nível global",

disse Maria Van Kerkhove,
autoridade técnica da OMS
em Covid-19, em entrevista
coletiva. "Existe alguma in-
formação disponível que
indica uma transmissibili-
dade acentuada."

Nações de todo o mundo
enviam cilindros de oxigê-
nio e outros equipamentos
médicos para aliviar a crise
indiana, mas muitos hospi-
tais do país estão sofrendo
com a escassez de equipa-
mentos que salvam vidas.

Onze pessoas morreram
na noite dessa segunda-fei-
ra (10) em um hospital go-
vernamental de tirupati,
cidade de Andhra Pradesh,
um estado do sul, devido ao
atraso na chegada de um ca-
minhão-tanque com oxigê-
nio, disse uma autoridade
do governo.

"Houve problemas com
a pressão do oxigênio devi-
do à baixa disponibilidade.
tudo aconteceu em um in-
tervalo de cinco minutos",
informou M Harinarayan,
principal autoridade do dis-
trito, na noite de anteontem,
acrescentando que agora o
hospital SVR Ruia tem oxi-
gênio suficiente.

Dezesseis membros de
departamentos e vários
professores e funcionários
aposentados que estavam
morando no campus da
universidade Muçulmana
Aligarh, uma das mais
prestigiadas da Índia, mor-
reram de covid-19, infor-
mou a escola. (ABr)

Índia tem nova alta
na média semanal
de casos de covid-19

As infecções e mortes por
covid-19 na Índia ficaram pró-
ximas das altas diárias recor-
des nesta segunda-feira (10),
aumentando os apelos para
que o governo do primeiro-
ministro, Narendra Modi, ado-
te lockdown no segundo país
mais populoso do mundo.

As 366.161 infecções novas
e as 3.754 mortes relatadas
pelo Ministério da Saúde fica-
ram um pouco abaixo de picos
recentes, o que elevou os nú-
meros da Índia para 22,66 mi-
lhões de casos e 246.116 mortes
no momento em que os hospi-
tais ficam sem oxigênio e leitos
e os necrotérios e crematórios
superlotam.

Especialistas dizem que
as cifras reais da Índia po-
dem ser muito maiores do
que as relatadas.

O 1,47 milhão de exames de
covid-19 feitos nesse domingo
(9) representaram o menor
número deste mês até agora,
mostraram dados do Conselho
Indiano de Pesquisa Médica
estatal – a média diária dos
primeiros oito dias de maio foi
de 1,7 milhão. O número de
exames positivos não ficou
clara de imediato.

Muitos estados impuseram
lockdowns rígidos nos últimos

meses, e outros adotaram res-
trições à circulação e fecharam
cinemas, restaurantes, pubs e
shopping centers.

Mas é cada vez maior a
pressão para Modi anunciar
um lockdown de âmbito na-
cional, como ele fez durante a
primeira onda de infecções no
ano passado.

O primeiro-ministro en-
frenta críticas por ter permitido
enormes aglomerações em um
festival religioso e por realizar
grandes comícios eleitorais du-
rante os dois últimos meses,

apesar da disparada de casos.
"um erro de governança de

proporções épicas e históri-
cas", disse Vipin Narang, pro-
fessor de ciência política do
Instituto de tecnologia de
Massachusetts dos Estados
unidos, no twitter.

Sonia Gandhi, chefe do
principal partido de oposição
Congresso, culpou o governo
por abdicar de sua responsa-
bilidade, deixando as vacina-
ções a cargo dos estados, in-
formou a ANI, parceira da
Reuters, no twitter.

O Ministério da Saúde dis-
se que a cidade está ficando
sem vacinas, tendo só de três
a quatro dias de suprimentos
do imunizante da AstraZene-
ca, fabricado pelo Instituto
Serum, da Índia, e batizado de
Covishield, noticiou o canal de
notícias NDtV.

Até ontem, a maior nação
produtora de vacinas do mundo
só havia imunizado 34,8 mi-
lhões de habitantes, ou cerca de
2,5% de sua população de apro-
ximadamente 1,35 bilhão, mos-
tram dados do governo. (ABr)

Pedidos vêm sen-
do feitos ao pri-
meiro-ministro
Narendra Modi

Crescem apelos na Índia
por lockdown nacional

Durante a madrugada, 130
ataques aéreos israelenses
atingiram o norte da faixa de
Gaza. Segundo as autoridades
judaicas, os alvos eram nú-
cleos do Hamas.

Pelo menos 15 integrantes
do grupo armado morreram.
Os palestinos dispararam cer-
ca de 200 foguetes. Os ataques
deixaram mais de 20 mortos.

ONU
A Organização das Nações

unidas está "profundamente
preocupada" com o aumento
da violência em Israel e nos
territórios palestinos ocupa-
dos, declarou ontem (11) um
porta-voz do Alto Comissa-
riado da ONu para os Direitos
Humanos.

"Condenamos toda a vio-

lência e toda a incitação à vio-
lência, assim como as divisões
étnicas e as provocações", de-
clarou Rupert Colville durante
entrevista coletiva em Genebra
(Suíça), no momento em que a
região registra a pior escalada
em anos, desencadeada pela
violência em Jerusalém Orien-
tal, ocupada e anexada.

Sobre os confrontos na Es-
planada das Mesquitas, o por-
ta-voz considerou que as forças
de segurança israelenses "cla-
ramente não respeitaram nos
últimos dias" a sua obrigação
de responder de forma pro-
porcionada e de garantir o di-
reito de reunião pacífica.

Acrescentou que os disparos
de foguetes a partir da faixa de
Gaza contra Israel "estão estri-
tamente proibidos pelas leis hu-

manitárias internacionais e de-
vem parar imediatamente".

As autoridades do Hamas,
movimento islamita no poder
em Gaza, informaram que 22
pessoas morreram, incluindo
nove crianças, durante os ata-
ques israelenses em represália
às salvas de foguetes dispara-
dos a partir do enclave pales-
tino, e 106 ficaram feridas.

O Exército israelense disse
ter matado 15 membros do
Hamas e da Jihad Islâmica, ou-
tro grupo armado palestiniano,
tendo atingido 130 alvos mili-
tares, na maioria do movi-
mento que controla Gaza.

Os militantes em Gaza dis-
pararam mais de 200 foguetes
contra Israel, ferindo seis civis
em um ataque direto a um
prédio de apartamentos. (ABr)

Ataques aéreos na Faixa de
Gaza deixam mais de 20 mortos

Segundo as autoridades judaicas, os alvos eram núcleos do Hamas

As 3.754 mortes

relatadas pelo

Ministério da

Saúde ficaram

um pouco abaixo

de picos recentes
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Elysia Cardoso

Horror, ficção científica e
fantasia. O real, o estranho, o
absurdo e o afrofuturismo. Gê-
neros e subgêneros do cinema
fantástico estão contemplados
no 1º festival de Cinema Bra-
sileiro fantástico Online, que
estreia hoje (12). Gratuito e
online, o evento vai exibir lon-
gas e curtas-metragens dividi-
dos em três mostras: Retros-
pectiva, Realizadores flumi-
nenses e Inéditos do Brasil e
promover lives, sessões co-
mentadas e uma masterclass. 

Amantes ou curiosos so-
bre o tema poderão assistir a
41 produções brasileiras. Du-
rante todos os dias do festival
estarão disponíveis oito longas
e 32 curtas. Com exceção do
filme ‘Sol Alegria’ que, em
exibição especial, ficará dis-
ponível por 24 horas. O lon-
ga‘Sol Alegria’, de tavinho
teixeira, inédito nos cinemas
brasileiros, fala de um futuro
distópico no qual uma família
viaja pelo Brasil, sobreviven-
do a uma ditadura governista.
Entre os nomes do elenco,
está o cantor Ney Matogrosso
no papel de um toureiro.

Segundo fabrício Basílio,
um dos diretores e curadores
do evento, o 1º fCBf é dedica-
do à valorização do cinema
brasileiro fantástico produzi-
do no século XXI. A Mostra Re-
trospectiva conta com 17 fil-
mes produzidos em diferentes
regiões do país e que se vin-
culam a três eixos temáticos
mapeados por nossa curado-
ria: Horrores do Brasil; Mara-
vilhoso e Cotidiano e ficção

Científica e Distopia”, conta.
O diretor também afirma

que o evento é uma ótima
oportunidade de refletir sobre
a produção do cinema brasi-
leiro fantástico deste século,
apresentando filmes ligados a
gêneros massivos como o hor-
ror e a ficção científica, mas
também outros menos co-
nhecidos como o afrofuturis-
mo e o realismo maravilhoso”,
comenta fabrício.

Comemorando as mais de
400 produções inscritas, Otá-
vio Lima, também diretor e
curador do festival, comple-
menta: “Quando se fala em
fantástico, uma reação co-
mum é pensar no gênero ‘ter-
ror’. Nós queremos mostrar
que o fantástico vai além de
um só gênero e está mais do
que nunca presente nas pro-
duções recentes do cinema
brasileiro, principalmente em
filmes independentes, uni-

versitários e primeiros fil-
mes, o que nos mostra uma
tendência do cinema no país”. 

Lima também reforça sobre
a fantasia que atribui o nome
do festival. “Nossa logomarca é
um disco voador, que em meio
a uma mata tropical, povoada
por seres lendários, abduz um
liquidificador. Essa estranheza
e o deslocamento do mundo
real serve para pontuar o que
é o fantástico para nós”. 

Para Pedro Alves, curador
do festival de Cinema Brasi-
leiro fantástico Online, “o
evento funcionará tanto como
um ponto de partida para os
amantes do fantástico que
não possuem muito contato
com a produção audiovisual
brasileira contemporânea,
quanto como um possibilita-
dor de exibição para filmes
aguardados que anterior-
mente ficavam dependentes
de suas exibições presenciais”.

Segundo ele, “a seleção de
produções consegue apresen-
tar os diferentes tons possíveis
do fantástico. O conjunto de
filmes selecionados apresenta
a pluralidade encontrada na
cinematografia fantástica den-
tro do nosso próprio país”.

Para assistir aos filmes, bas-
ta acessar a plataforma Dark-
flix/Wurlak através do site
(www.festivalfantastico.com)
Será necessário um breve ca-
dastro com nome, e-mail e se-
nha para o login.

Mostras e atividades
paralelas

São três mostras: ‘Retros-
pectiva’, com oito longas e
nove curtas-metragens reali-
zados entre 2013 e 2020; ‘Rea-
lizadores fluminenses’, com
nove curtas produzidos entre
2018 e 2021 de profissionais
nascidos ou residentes no es-
tado do Rio; e ‘Inéditos do

Brasil’, com 14 curtas-metra-
gens finalizados entre 2018 e
2021 de cidades como Brasí-
lia, Belo Horizonte, São Pau-
lo, Recife, Salvador, Cordis-
burgo e Manaus.

Entre os filmes inéditos no
circuito comercial estão os
longas ‘Sol Alegria’, de tavi-
nho teixeira, e ‘Skull - A Más-
cara de Anhangá’, de Arman-
do fonseca e Kapelfurman.
um dos destaques de curta-
metragem é ‘O Prazer de Ma-
tar Insetos’, de Leonardo Mar-
tinelli, vencedor do Prêmio
do Público do Panorama Ca-
rioca na edição especial de 30
anos do Curta Cinema.

Com apoio do Centro de Ar-
tes uff, haverá uma master-
class com fabrício Basílio no
dia 18 de maio, às 17h, com o
tema ‘Entre horrores e mara-
vilhas: duas tendências do ci-
nema brasileiro fantástico
contemporâneo’. Ele é gra-
duado em Comunicação e Au-
diovisual e tem Mestrado em
Comunicação pela universi-
dade federal fluminense. Vai
abordar o tema sob a pers-
pectiva do cinema brasileiro
fantástico contemporâneo a
partir de dois eixos temáticos:
horrores do Brasil e maravi-
lhoso e cotidiano. 

Serão promovidos oito de-
bates online entre os dias 12
e 18 de maio, às 19h, com
convidados especiais. Já a
Mostra Retrospectiva terá cin-
co sessões comentadas por
especialistas, a partir de vídeo
publicados no IGtV do Insta-
gram (@festivalfantastico) du-
rante o festival. (Especialpa-
ra O Hoje)

Gratuito e online, 1º ‘festival de Cinema Brasileiro fantástico Online’ estreia nesta quarta-feira (12)

Longa de Tavinho Teixeira, 'Sol Alegria' é inédito nos cinemas brasileiros e fala de um futuro distópico

Essência

Fenômeno audiovisual 
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Malhação - sonhos
Gael obriga karina e Pedro

a limparem a academia. lobão
leva Cobra para uma luta clan-
destina. Jade não atende o te-
lefonema de Cobra, e o rapaz
aceita a ajuda de karina. lu-
crécia esconde seu estado de
saúde de Jade. bianca conta
para Gael que Duca esteve
com Nat na Pedra do Índio.
Duca descobre que foi injusto
com bianca e decide se des-
culpar com ela. João procura
bianca. Gael questiona Duca.

Gênesis
Deus desaprova a atitude

de abrão. agar se decepciona
com abrão. a caravana de ló
chega à cidade de sodoma. ló
é recebido pelo rei bera em so-
doma. alguns meses depois,
agar fica mexida com as pala-
vras de lúcifer. Mila dá à luz
leora. Grávida, agar sur-
preende sarai. abrão fica cha-
teado com a discussão entre
sarai e agar. agar foge para o
deserto.agar encontra o anjo
Gabriel no deserto.

Vida da Gente 
Júlia chama ana para co-

nhecer sua casa. Celina vai à
casa de artur para atender
João Pedro. Vitória se irrita ao
descobrir que bárbara deixou
de fazer o dever porque Mar-
cos não a ajudou. olívia per-
gunta por Marcos para Dora.
Celina e artur conversam de-
pois da consulta de João Pedro.
eva não gosta que ana vá jan-
tar na casa da irmã. Manuela
pede para iná comparecer ao
jantar que fará em sua casa.

Triunfo do amor
Helena dá uma bofetada

em Guilherme e diz que ela é
uma inimiga muito perigosa e
que agora é matar ou morrer.
Heriberto encontra Vitória e a
filha. Maria Desamparada é
levada ao hospital. Helena con-
segue uma cópia dos exames
de alonso para tentar entender
o motivo pelo qual Maria de-
sistiu de Max, para se casar
com ele. osvaldo leva osvaldo
e João Paulo para visitar Maria
e diz que foi ideia de Vitória.

império
Zé alfredo tira Cristina do

sério ao tratá-la mal. Cora rou-
ba cueca de Robertão. Xana re-
cebe missão inesperada de
amiga à beira da morte. Maria
Marta tranquiliza Cristina e
afirma que elivaldo sairá da pri-
são. Maria Marta deixa Da-
nielle uma fera ao boicotar
obra no apartamento. Maria
Marta diz que está ajudando
Cristina para preservar a se-
gurança de sua família. Cora
deixa a casa de Magnólia.

RESUMO
t

De NoVelas

Gênio além
das artes
Obra inédita de Leonardo da Vinci
pode bater recorde em leilão

Lanna Oliveira

Leonardo da Vinci, re-
conhecido como um dos
mais completos artistas de
todos os tempos, era um
pintor que, além de obras de
artes, com pinturas muito
famosas e mais reproduzi-
das pelo mundo todo, tam-
bém utilizava sua geniali-
dade e talento no ramo da
medicina, engenharia, ar-
quitetura e física. Mesmo
após mais de 500 anos de
sua morte, suas obras são
ovacionadas e considera-
das algumas das mais va-
liosas. Prova disso é o dese-
nho ‘Cabeça de urso’ de sua
autoria, que pode chegar a
16,7 milhões de dólares.

Christie’s afirmou nesta
última semana que a obra
será leiloada em 8 julho e
pode bater um recorde.
Com sete centímetros qua-
drados, a ‘Cabeça de urso’
é um desenho com ponta
de prata em um papel bege-
rosa. A casa de leilões diz
que é um dos “menos de
oito desenhos de Leonardo
que ainda estão sob pro-
priedade privada, fora da
Coleção Real Britânica e
das Coleções de Devonshi-
re em Chatsworth”. Com
preço estimado entre 11,14
milhões e 16,71 milhões de
dólares, a obra liderará a
‘Venda Excepcional’ da
Christie’s em Londres.

O leilão pode superar a
venda de 2001 de ‘Cavalo e
Cavaleiro’ de Da Vinci por
mais de 8 milhões de libras,
recorde por um desenho do
mestre renascentista italia-
no, segundo a Christie’s. “te-
nho todos os motivos para
acreditar que vamos bater
um novo recorde em julho
com a ‘Cabeça de urso’, um
dos últimos desenhos de
Leonardo que podemos es-
perar que irá ao mercado”,
disse StijnAlsteens, Chefe
de Departamento Interna-
cional do Old Masters Group
da Christie’s de Paris, em
um comunicado.

Mestre renascentista
Leonardo di Ser Piero

‘da Vinci’ nasceu em 15 de
abril de 1452, em Vila de
Vinci, na toscana, Itália.
Leonardo era filho da cam-
ponesa Caterina Lippi e do
tabelião Piero da Vinci.
Seus pais não eram casa-
dos, e ele acabou sendo
educado por parentes pró-
ximos, como sua madrasta
e avó, já que sua mãe en-
tregou a sua guarda ao pai
quando o artista tinha ape-
nas 5 anos de idade. Ele
passou a juventude na ci-
dade de florença, em um
período de grande excita-
ção artística e cultural. Pos-
teriormente, ainda viveu
em Milão, Roma e, por úl-
timo, na frança. 

Apesar de todos acha-
rem que ‘da Vinci’ trata-se
de seu sobrenome, isso não
é real. Escolheu-se essa de-
nominação devido ao vila-
rejo onde nasceu. tradu-
zindo para o português, se-
ria algo como Leonardo da
Vila da Vinci, que se resu-
miu em Leonardo da Vin-
ci.Relatos antigos apontam
que o artista tinha cabelos
louros, nariz aquilino e
olhos azuis. Na biografia de
da Vinci escrita por Walter
Isaacson, o autor o define
com a seguinte frase: “O
maior gênio da história era
filho ilegítimo, gay, vegeta-
riano, canhoto, muito dis-
perso e, às vezes, herético”. 

Engana-se quem acredi-
ta que da Vinci seja chama-
do de gênio somente por
conta de suas obras de arte.
Seu talento ia muito além
disso, sendo uma das figuras
mais importantes do perío-
do conhecido como Renas-
cimento, que foi um movi-
mento artístico, científico e
cultural ocorrido na Europa
entre a Idade Média e a Ida-
de Moderna, período com-
preendido entre os séculos
XIV, XV e XVI. Entre suas
obras mais famosas e co-
nhecidas estão ‘A última
ceia’ e ‘Mona Lisa’. Ele tam-
bém realizou inúmeros es-
tudos no que diz respeito às
mais diversas áreas. (Lanna
Oliveiraé estagiária do jor-
nalO Hoje)

Um dos últimos desenhos de Da Vinci que pode ir ao mercado

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

NOTA AO LEITOR
t

Quem deu início a missão A Voz dos Mártires foi o Rev. Richard Wurmbrand 

LIVRARIA
t

A liberdade religiosa é um
pilar importante das demo-
cracias modernas. No entan-
to, a perseguição, a tortura e,
muitas vezes, a morte de cris-
tãos é uma aterradora reali-
dade que persiste ainda no sé-
culo XXI. De acordo com a Lis-
ta Mundial da Perseguição
2021 (Missão Portas Abertas),
apenas entre 2020 e 2021, a
morte de cristãos aumentou
60%, passando de 2.983 casos
para 4.761, respectivamente.

Com objetivo de conscien-
tizar as igrejas e os leitores so-
bre esse delicado tema, a Edi-
tora Mundo Cristão lança no
Brasil o livro ‘Eu sou n: relatos
de cristãos que enfrentam o
extremismo islâmico’. Orga-
nizado pela missão A Voz dos
Mártires, instituição fundada
pelo pastor Richard Wurm-
brand, que existe desde 1967
com objetivo de servir às igre-
jas perseguidas ao redor do
mundo. A obra apresenta his-
tórias reais, lições de perdão,
resiliência, amor ao próximo,
fé e coragem.

“Qualquer pessoa que se
posicionasse por Jesus no Ira-
que ocupado, qualquer um
que escolhesse ser ‘n’, pagaria
um alto preço. Sem aviso pré-
vio, alguns cristãos foram ar-
rastados para fora de seus la-
res e locais de trabalho por mi-
litantes armados — e nunca
mais foram vistos.” (Eu sou n
- A Voz dos Mártires, p. 11)

‘Eu sou n’ reúne fatos reais
que aconteceram com cristãos
da Nigéria, China, Malásia,
Paquistão, entre outros países,
durante os anos 2001 e 2015.
tais histórias são verdadeiros
exemplos de fé e coragem
diante do extremismo e da
violência, e uma fonte de li-

ções contundentes sobre su-
peração e integridade em
meio a situações difíceis.  

Sem promover qualquer
discriminação entre religiões,
o livro traz uma mensagem de
esperança e incentiva o des-
pertar dos leitores para se en-
gajarem no combate à perse-
guição religiosa, a serem pro-
tagonistas na construção de
um mundo em que haja paz,
segurança e liberdade.

Os organizadores
A missão A Voz dos Már-

tires foi fundada em 1967
pelo pastor Richard Wurm-
brand, que ficou preso na
Romênia comunista por ca-
torze anos em razão de sua
fé em Cristo. Atualmente, é
uma organização missio-
nária cristã interdenomi-
nacional sem fins lucrati-
vos que se dedica ao servi-
ço da igreja perseguida ao
redor do mundo por meio
de auxílio prático e espiri-
tual e da promoção de co-
munhão entre os membros
do corpo de Cristo.

O extremismo islâmico
‘Eu sou n’, lançamento da Editora Mundo Cristão, apresenta his-
tórias reais de fé e coragem de quem sobreviveu à tortura
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A prefeitura de São Paulo
abriu inscrições para dois
concursos artísticos no con-
texto da celebração do cen-
tenário da Semana de Arte
Moderna de 1922, cujo tema
é ‘Modernismo 22+100’. O
primeiro será para a elabo-
ração de um monumento
para a cidade, com inscri-
ções até 14 de junho, e outro
para um cartaz para simbo-
lizar as celebrações, com ins-
crições até 5 de julho.

O concurso de monu-
mentos vai escolher uma
obra para ficar na Praça das
Artes, na esquina da Avenida
São João com a Rua formosa,
de frente para o Anhanga-
baú, e é coordenado pelo De-
partamento de Patrimônio
Histórico (DPH), da Secreta-

ria Municipal de Cultura.
O monumento será defi-

nitivo e, entre os critérios,
está a necessidade de o ma-
terial e técnicas utilizados
para confecção da obra se-
rem resistentes, tendo em

vista sua exposição ao ar li-
vre, além de ter linguagem
artística atual e dialogar
com o ambiente onde será
instalada. O edital está no
site da prefeitura, prefeitu-
ra.sp.gov.br.

No concurso de cartazes,
serão ao todo 20 premiados,
com classificação de primei-
ro, segundo e terceiro lugar,
e 17 menções honrosas. Os
cartazes premiados serão ex-
postos em mostra única
como parte da comemora-
ção do Centenário da Sema-
na de 1922, nos espaços ex-
positivos do Centro Cultural
São Paulo. O edital também
está no site da prefeitura.  

Os critérios utilizados
para a seleção dos cartazes
serão a adequação gráfica e
estética ao tema e qualidade
artística da proposta gráfica
- originalidade, mérito esté-
tico e artístico, impacto cul-
tural, social e econômico,
inovação e originalidade da
proposta gráfica.

Concurso escolhe monumento

encontro literário
Hoje (12) e 26 de maio

ocorrem os encontros do
projeto ‘Pretexto – Diálogos
literários’. o momento des-
contraído reúne amantes
da leitura para discutir as
obras que estão lendo, co-
nhecer novas temáticas e
trocar experiências com lei-
tores do brasil e do mundo.
os encontros gratuitos são
das 15h às 16h, realizados
no formato de tertúlias on-
line. as tertúlias são rodas
de conversas que não pos-
suem mediadores. uma vez
ao mês, o projeto recebe
um convidado especial
para compartilhar suas ex-
periências. Nesta quarta-
feira (12) a convidada é
bibliotecária pela unesp,
Maria aparecida Pardini.
as vagas são limitadas.
Quando: Quarta-feira (12).
onde: sescgo.com.br. Ho-
rário: 15h.

História do Brasil
esta semana, o canal Cur-

ta! apresenta conteúdos es-
peciais para quem gosta de
história do brasil. Nesta
quarta-feira (12) é a vez da ci-
nebiografia 'Getúlio', de João
Jardim. ela traz o ator Tony
Ramos na pele de uma das

personalidades mais con-
troversas e, ao mesmo tem-
po, importantes desde a Pro-
clamação da República: Ge-
túlio Vargas. o filme narra os
acontecimentos dos últimos
meses de vida do estadista,
a partir da crise gerada após
o episódio conhecido como
‘atentado da Rua Tonelero’. a
tentativa de assassinato do
adversário político de Var-
gas, o jornalista Carlos la-
cerda, acaba por vitimar seu
segurança particular e é o
estopim de uma série de fa-

tos que culminam no suicí-
dio de Vargas. Quando:
Quarta-feira (12). onde: Cur-
ta!. Horário: 22h.

Cinema fantástico
Horror, ficção científica e

fantasia. o real maravilhoso,
o estranho, o absurdo e o
afrofuturismo. Gêneros e
subgêneros do cinema fan-
tástico estão contemplados
no 1º festival de Cinema
brasileiro fantástico onli-
ne, que começa hoje (12) e
segue até 18 de maio. Gra-

tuito e online, o evento exi-
be longas e curtas-metra-
gens divididos em três mos-
tras: Retrospectiva, Realiza-
dores fluminenses e inédi-
tos do brasil e promover li-
ves, sessões comentadas e
uma masterclass. Quando:
Quarta-feira (12). onde: fes-
tivalfantastico.com.

Festival de balonismo
Para comemorar o ani-

versário de aparecida de
Goiânia o empresário Rafael
Carvalho faz o lançamento do
‘Voe de balão brasil’ com o
‘festival de balonismo’ nesta
quarta (12) e quinta-feira (13).
a ação visual (sem presença
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 al-
tura, sempre no pôr do sol.
eles colorem os céus da ci-
dade e estão espalhados por
15 pontos estrategicamente
escolhidos do 2º maior mu-
nicípio do estado. Depois, o
projeto roda pelo país em
outras datas comemorati-
vas.Programação e maiores
informações no site voede-
balaobrasil.com.br e no per-
fil @voedebalaobrasil. Quan-
do: Quarta-feira (12). onde:
voedebalaobrasil.com.br. 

Rafael Carvalho apresenta hoje (12) o ‘Festival de Balonismo’

A celebração será marcada por uma série de eventos culturais

AGENDA
t

CulTuRal HORÓSCOPO
t

Gabi Martins e Tierry co-
memoram 4 meses de na-
moro com jantar romântico

o namoro de Gabi Mar-
tins e Tierry completou 4
meses nesta segunda-feira
(10) e ganhou uma come-
moração à altura do casal
sertanejo, que adora trocar
declarações de amor. o can-
tor organizou uma surpresa
para a amada: um jantar ro-
mântico no quarto com di-
reito a violinista, balões de
coração e pétalas de rosa
espalhadas por todo o cô-
modo. "agora foi a minha
vez", brincou em referência à
comemoração de aniversário
feita pela sertaneja e ex-bbb
semanas atrás.(bruna Vilar,
Purepeople)

Mãe acusa Gabriel Medina
de viver 'relação controla-
dora' com Yasmin Brunet:
'ela o afastou de todos'

Mãe acusa Gabriel Medina
de viver 'relação controlado-
ra' com Yasmin brunet: 'ela o
afastou de todos. "ela repro-
duz o que viveu em casa. ela
chegou para passar um fim
de semana e não saiu mais
da casa dele. eles vivem uma
relação controladora. Nem
com a irmã ele fala mais. ela
afastou ele de todo mundo.
ela determina até o que ele
deve comer. eu nunca fui

para casa do Gabriel sem ser
convidada e nem sem avisar.
ele morava longe de mim há
7 anos. a gente não está se
falando agora por causa de
tudo isso. Nós somos uma
empresa, mas agora esta-
mos dissolvendo esta em-
presa", disse simone ao co-
lunista léo Dias. (Rahabe bar-
ros, Purepeople)

sem rumo? sarah revela di-
ficuldade em escolher qual
caminho seguir 

sarah foi a oitava elimina-
da do ‘bbb21’, mas conseguiu
deixar sua marca e conquistar
parte do público com seu ca-
risma e ‘fama de espiã’. em en-
trevista à ‘#Redebbb’, a con-
sultora de marketing revelou
que não sabe qual caminho

seguir após o reality show,
destacando o grande leque de
oportunidades.“oportunida-
des têm muitas, em todas as
áreas assim. Como eu só tra-
balhava com marketing, eu fi-
cava atrás das câmeras, não
sabia muito como era estar à
frente delas. o momento ago-
ra é de me aperfeiçoar”. (Rap-
hael araujo, Purepeople)

CELEBRIDADES

Noiva de Whin-
dersson Nunes, Ma-
ria Lina usou as redes
sociais para se decla-
rar ao humorista após
confusão envolvendo
Luísa Sonza na noite
desta segunda-feira
(10). A estudante de
Engenharia publicou
uma foto apaixonada
com o comediante e
se derreteu pelo ama-
do: "te amo mais do
que ontem e menos
que amanhã". Whin-
dersson e Maria es-
tão oficialmente jun-
tos desde novembro
de 2020 e esperam o
primeiro filho.(Bruna
Vilar,Purepeople)

Whindersson Nunes ganha declaração da 
noiva após polêmica na web: 'Amor da vida'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece e ativa o seu po-
der de comunicação e o fluxo da
sua vida pode aumentar. existe
uma energia de curiosidade no
ar. Portanto sua vontade de fazer
coisas novas estão ativadas. Dia
que poderá sair da rotina, vi-
vendo novidades.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece os excessos, por-
tanto, cuidado com eles: excesso
de dúvidas, falação, dispersão...
Para hoje, foque em ser multita-
refa, mas não se percam pelo ca-
minho.esse dia traz muito mag-
netismo até vocês, acreditem no
poder da gentileza.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece ainda mais a
energia de Vênus que já está
em Gêmeos. Momento de apro-
veitar os holofotes e se comuni-
car com maestria! Todos estão
ouvindo o que vocês têm a dizer,
aproveitem bem.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece a fluidez, portan-
to, deixe esse dia fluir, mesmo
um pouco caótico, há nele uma
magia única que só quem tiver o
coração leve e amoroso poderá
ver.usem esse poder com gran-
de responsabilidade.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece a sua criatividade.
Ótimo momento para lazer e fazer
atividades que tragam bem-es-
tar. além disso, podem ter ótimas
conversas com amigos queridos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece a agitação! Dia
cheio de notícias e resoluções.
Mantenham a conexão positiva
com as pessoas que trabalham
com vocês, assim, vocês só ga-
nham!acredite na mudança, na
possibilidade de avançarem com
sucesso.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece as novas aventu-
ras. a mente vai se desconectar
um pouco hoje das atividades ro-
tineiras. Vai valer a pena se des-
conectar um pouco das metas e
objetivos planejados e se perder
um pouco para descobrir coisas
novas pelo caminho.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a lua Nova entrando em Gê-
meos ajuda a purificar mente e
corpo de emoções tóxicas. Não
fiquem pensando em problemas
e situações negativas. uma pos-
tura de leveza e de afetividade
salvam esse dia.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a lua Nova entrando em Gê-
meos favorece as relações. Per-
ceba como é bom ter quem vo-
cês amam por perto. Criem vín-
culos reais, com verdade e amor,
só tendem a ganhar. Muitas ve-
zes para a gente conquistar mais,
temos de fazer mudanças reais
em nossa rotina.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

a lua Nova entrando em Gê-
meos desafia você a não ser tão
crítico, trazendo uma energia de
leveza no ar. Ótimo dia para re-
laxar mais, assim, as tarefas des-
se dia acontecem de forma har-
moniosa e o dia flui muito bem.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

a lua Nova, entrando em Gê-
meos, ativa as emoções e você
pode se sentir muito emotivo e,
ao mesmo tempo, sem foco,
como se tudo chamasse sua
atenção e sua mente ficasse pu-
lando de galho em galho sem se
fixar em nada exatamente. Pode
ser um bom dia para deixar a
imaginação ganhar vida.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

a lua Nova, entrando em Gê-
meos, ativa as emoções e você
pode se sentir muito emotivo e,
ao mesmo tempo, sem foco,
como se tudo chamasse sua
atenção e sua mente ficasse pu-
lando de galho em galho sem se
fixar em nada exatamente. Pode
ser um bom dia para deixar a
imaginação ganhar vida.
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Lanna Oliveira

“Luis Wagner guitarreiro /
Liga essa guitarra / E anima o
terreiro”, pediu Jorge Ben Jor
nos versos iniciais de Luiz Wag-
ner guitarreiro, música com
que, há 40 anos, fechou o ál-
bum ‘Bem-vinda amizade’ de
1981, com saudação ao colega
guitarrista. Amigo cujo segun-
do nome era grafado com v e
não com w, como exposto na le-
tra e no título da composição de
Ben Jor, com quem Luis Vagner
saiu em turnê pelo Brasil e
pelo mundo, naquele ano de
1981, como baixista da Banda
do Zé Pretinho.

Luis Vagner, o guitarreiro,
como era conhecido, deixou
saudades nesta semana, mas
continua sendo lembrado e
exaltado. Seu nome é associado
primordialmente ao samba-
rock, gênero musical do qual foi
um dos pioneiros criadores e di-
fusores no alvorecer dos anos
1970 ao lado do próprio Ben Jor.
Mas é preciso ressaltar que o
guitarreio nunca se restringiu
ao gênero com o qual fez nome
na música brasileira dos anos
1970 ao lançar os álbuns ‘Sim-
ples’ (1974), ‘Coisas e lousas’
(1975), ‘Luis Vagner’ (1976) e
‘fusão das raças’ (1979).

O artista sempre mostrou
versatilidade, foi do twist ao
samba-rock, passando pelo
reggae e por “outras milongas
mais”, como enfatizou no lon-
go título do álbum de músicas
inéditas que lançou em 2020,
retomando carreira fonográ-
fica que havia sido interrom-
pida após a edição do álbum
‘Swingante’, apresentado há
quase 20 anos. Mas não foi no
primeiro trabalho que Luis

encontrou sua assinatura mu-
sical. Nascido em Bagé (RS), ele
iniciou sua carreira em 1963,
como guitarrista solo do gru-
po ‘Os Jetsons’ e posterior-
mente do ‘Os Brasas’.

Atuando como músico de
estúdio ou convidado, parti-
cipou da gravação de dezenas
de discos e acompanhou ar-
tistas do quilate de tim Maia.
Sua contribuição para a his-
tória da música nacional não
parou em suas composições,
juntamente com Gilberto Gil,
conforme o ‘Dicionário Cravo
Albin da Música Popular Bra-
sileira’, “é considerado um
dos precursores do reggae no
Brasil, estilo musical que de-
senvolveria ao longo de sua
carreira”. tamanha sua im-
portância, que nos anos 1990,
a banda que acompanhava o
Bob Marley foi assistir a um
show dele.

O florescer dapersonalida-
de que todos conhecem até
hoje e muito amada, de Luis
Vagner se deu apenas em 1970
com nascimento e apogeu do
samba-rock. Estilo que o fez
ser reconhecido internacio-
nalmente, sucesso atribuído

principalmente pelo gingado
com que tocava o instrumen-
to. O primeiro trabalho do ar-
tista foi gravado em 1970 com
as músicas ‘Moro no fim da
rua’ e ‘Viagem para o sul’. Já o
primeiro sucesso como com-
positor, ‘Como?’, foi propaga-
do em 1972 na voz do cantor
Paulo Diniz.

Embora tenha chegado a
lançar álbum pela gravadora
multinacional Philips, ‘fusão
das raças’ (1979), Luís Vagner
sempre transitou pelas mar-
gens do mercado fonográfi-
co, gravando por companhias
nacionais de menor alcance,
como a Copacabana, por onde
editou os álbuns ‘Pelo amor do
povo novo’ (1982), ‘Luis Vag-
ner ao vivo’ (1986) e ‘Cons-
cientização’ (1988). Inclusive
foi nos disco ao vivo e no ál-
bum ‘Conscientização’ que já
percebia-se o cantor converti-
do ao rastafarianismo e ao
reggae, gênero musical que
passou a ser recorrente em
sua discografia.

A partir dos anos 1990, a
discografia de Luis Vagner foi
ficando cada vez mais espa-
çada, mas, aos poucos, o ar-

tista foi também sendo cada
vez mais reverenciado como
um dos pioneiros do samba-
rock. A reverência é legítima,
embora a trajetória de artista
na música tenha sido marca-
da pela diversidade rítmica
com que o guitarreiro ani-
mou o terreiro brasileiro pela
habilidade de cair no suin-
gue com singularidade. Ele
deixou um legado importante
para as próximas gerações.

Reverência ao ídolo
Grande foi sua vida e obra,

que Luis Vagner não foi es-
quecido mesmo após anos
sem divulgar trabalhos inédi-
tos. Após a sua triste partida,
familiares e músicos exaltam
sua importância e a saudade
que ele deixa. "Era uma pes-
soa incrível. Perde-se o artis-
ta, perde-se o pai, mas ele dei-
xa um legado incrível de amor
e humanidade", disse a filha
Manauara teixeira Lopes.
Amigos e parceiros de música
como frank Jorge, tonho
Crocco e Serginho Moahtam-
bém lamentaram a morte de
Vagner nas redes sociais.

frank Jorge falou sobre a

amizade com o músico e os
trabalhos já realizados. "uma
relação ótima, de admiração
recíproca, mas lógico, eu, em
uma modesta condição de
aprendiz. Luis Vagner atuou
na jovem guarda, foi em 1966 à
SP, se enturmou com muita
gente, compôs músicas que fo-
ram gravadas por Luiz Améri-
co, Paulo Diniz, Antônio Marcos,
Vanusa, Cláudia, Jorge Benjor.
Longa lista", relembra.O músi-
co relembra também momen-
tos que passou com o amigo.

tocado não só pela música,
mas também pelas influên-
cias religiosas, tonho Crocco,
conhecido por ser o vocalista,
e principal letrista da banda
gaúcha ultramen, destaca o
papel de Vagner em sua vida.
"Relação mais que amigo, mais
que colega de música, tanto
que ele me mostrou o budismo
e eu me converti ao budismo
por causa dele. Está tudo in-
terligado. A vida, a música,
viver e tocar, viver e compor.
Isso que eu mais vou levar, a
felicidade, a alegria, o ensina-
mento dele diariamente".
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornalO Hoje)

Luis Vagner transi-
tou por diversos gê-
neros musicais du-
rante sua carreira, e
toda sua obra tor-
nou-se referência 

O guitarreiro Luis Vagner trouxe para a guitarra um gingado diferente, por isso foi reconhecido nacional e internacionalmente

Símbolo do samba-rock

FiLMes

Fatale - em fatale, um ho-
mem casado (Michael ealy) se
envolve com uma mulher (Hi-
lary swank) que mal conhece.
Pouco depois, ele começa a ser
chantageado por ela para par-
ticipar de um plano envolven-
do um assassinato. esse ho-
mem vai precisar decidir até
onde está disposto a ir para
ocultar a traição, de sua espo-
sa. Direção: Deon Taylor. elen-
co: Hilary swank, Michael ealy,
Mike Colter. streaming: Now.

A Despedida - a mãe de famí-
lia lily (susan surandon) une
suas filhas por um último final
de semana, antes de cometer
suicídio, para terminar seu so-
frimento causado por uma
doença terminal. Direção: Ro-
ger Michell. elenco: susan sa-
randon, kate winslet, Mia wa-
sikowska. streaming: Now.

O Informante - o informan-
te conta a história de Pete
koslow ( Joel kinnaman), um
agente que recebe a missão
do fbi para entrar como pri-
sioneiro em uma das mais
notórias prisões da suécia, a
fim de se infiltrar na máfia
polonesa. Mas depois de al-
guns imprevistos e a morte
de um policial, ele é abando-
nado na missão, podendo
ser exposto pelo detetive do
caso. Direção: andrea Di ste-
fano. elenco: Joel kinnaman,
Rosamund Pike, Common.
streaming: Netflix.

Radioactive - Devota da ciên-
cia, Marie (Rosamund Pike)
sempre enfrentou dificuldades
em conseguir apoio para suas
experiências devido ao fato de
ser uma mulher. ao conhecer
Pierre Curie (sam Riley), ela
logo se surpreende pelo fato
dele conhecer seu trabalho, o
que a deixa lisonjeada. logo os
dois estão trabalhando juntos e,
posteriormente, iniciam um re-
lacionamento que resultou em
duas filhas. Juntos, Marie e Pier-
re descobrem dois novos ele-
mentos químicos, rádio e po-
lônio, que dão início ao uso da
radioatividade. Direção: Mar-
janesatrapi. elenco: Rosamund
Pike, sam Riley, aneurinbar-
nard. streaming: Netflix.

sÉRies

O Legado de Júpiter - adap-
tação para Netflix da série de
quadrinhos homônima de
Mark Millar e frank Quitely, o
legado de Júpiter acompanha
a primeira geração de super-
heróis que, tendo recebido
seus poderes nos anos 30,
manteve o mundo em segu-
rança por quase um século.
Quando um herói assume o
controle do governo, os filhos
desses guerreiros lendários
devem escolher entre apoiar o
novo regime ou lutar para ficar
à altura dos feitos grandiosos
dos pais. Com o peso do lega-
do nas costas, os herdeiros
embarcam em uma jornada

épica para proteger a huma-
nidade de todos os tipos de
mal que se levantam contra
ela. família, poder e lealdade
se misturam nessa aventura
multigeracional. Direção: ste-
ven s. Deknight. elenco: Josh
Duhamel, leslie bibb, andrew
Horton. streaming: Netflix.

Vida Após a Morte - Vida após
a Morte é uma série documen-
tal que explora questões muito
debatidas ao longo do tempo,
mas que continuam sem res-
postas definitivas: o que signi-
fica morrer? a morte constitui o
fim de nossa existência? o que
acontece depois da morte? Para
tentar esclarecer essas dúvi-
das, a produção reúne quatro

cirurgiões que conduzem pes-
quisas inovadoras sobre a mor-
te, além de trazer relatos em
primeira mão de pessoas que ti-
veram experiências de quase
morte, reencarnação ou mes-
mo envolvimento com fenô-
menos paranormais. Direção:
Ricki stern, Jesse sweet. elenco:
ansumanbhagat, souravku-
mar. streaming: Netflix.

Mare ofEasttown - em Mare
ofeasttown, uma detetive
(kate winslet) de uma peque-
na cidade da Pensilvânia de-
cide investigar o assassinato
de um cidadão local, enquan-
to tenta de tudo para não dei-
xar que seus problemas pes-
soais façam sua vida desmo-
ronar ao seu redor. Direção:
brad ingelsby. elenco: kate
winslet, Julianne Nicholson,
Jean smart. streaming: Hbo.

Legacies – a série acompanha
Hope Mikaelson (Danielle Rose
Russell), filha de klaus Mikael-
son e Hayley Marshall, que é
descendente de algumas das
mais poderosas linhagens de
vampiros, lobisomens e bru-
xas. De natureza tríbrida, ela se
vê obrigada a crescer e ama-
durecer da forma menos con-
vencional possível, enquanto
estuda na salvatore school for
the Young andGifted, convi-
vendo com toda uma nova ge-
ração de seres sobrenaturais.
Direção: Julie Plec. elenco: Da-
nielle Rose Russell, aria shahg-
hasemi, kaylee bryant. strea-
ming: Globoplay.

Legacies acompanha a personagem Hope Mikaelson, interpretada pela atriz Danielle Rose Russell

tSUPER TELA



Negócio é
escolhido tanto
por grandes
quanto pequenos
empreendedores
que acreditam 
na mistura 
entre o dom e
investimento

Nathan Sampaio

Muito além de se deliciar
com o rotineiro pão com mar-
garina toda manhã como é há-
bito de muitos brasileiros, há
quem prefiro, com frequência
ou não, transformar o café da
manhã ou outras refeições do
dia com experiências únicas
que a panificação artesanal
pode proporcionar. Isso quem
diz são os próprios fabricantes
da empresa La farine (@lafa-
rine.go no instagram), um ne-
gócio familiar que nasceu du-
rante a pandemia.

focados em produtos ali-
mentares de tendência fran-
cesa e com fermentação natu-
ral, a La farine foi construída
pela família da empresária An-
dréa Kalil, que até Outubro
morava em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Quem morava
em Goiânia era sua filha, os
marido e as netas. “Em março
do ano passado, com a sus-
pensão das aulas, eles foram
passar alguns dias conosco em
BH. Meu genro havia fechado
um negócio e estava investin-
do na formação na área de
panificação e viennoiserie [tipo
de produto de massa, folhada
ou com levedura] tendo feito
vários cursos”, contou ela.

Com isso, ela admitiu que a
vontade da família voltar a fi-

car junta aumentou e a ideia
de ter uma panificação arte-
sanal cresceu. “Sempre gosta-
mos dessa pegada natural e a
padaria artesanal é quase um
retrocesso no tempo, no me-
lhor sentido. Nada de fer-
mentos químicos, tudo tem
seu tempo, não adianta acele-
rar processos, tem que se res-
peitar a natureza, clima, umi-
dade, tudo interfere no resul-
tado da massa. tudo isto res-
soava muito o que estava
acontecendo no momento
atual”, explicou Andréa.

Atualmente dois chefes co-
mandam a cozinha da La fa-
rine: Moema Machado, um
nome forte da área em Goiânia,
que cuida da panificação em
geral e Léo Veloso, que cuida da

viennoiserie. “No total, são
poucas pessoas na cozinha, so-
mos seis e mais duas pessoas
de atendimento com suporte
nas redes sociais”, disse a em-
presária, completando que a
demanda do local é boa e nin-
guém para um só minuto.

Os chefes, em consoante
com Andréa, reforçaram que a
ideia não está só na estética e
na qualidade do produto fi-
nal, mas no critério da escolha
dos insumos e os lançamentos
do cardápio, que são acompa-
nhados diretamente pelos
chefs. “Os chefes são exigentes,
mas conduzem uma cozinha
leve, divertida, animada tra-
zendo este astral para os pro-
dutos que saem de lá exalando
o perfume, carinho e cuidado

em cada detalhe”.
Por fim, Andréa afirma que

o motivo especial pra investir
na panificação, é de que o mer-
cado tem virado tendência no
Brasil. “neste sentido, quere-
mos oferecer produtos saudá-
veis, naturais e com sabor in-
comparável ao tradicional. Os
pães dão saciedade por mais
tempo, são melhores para a
flora intestinal, aumenta a bio-
disponibilidade de vitaminas e
minerais, entre outras quali-
dades a serem ressaltadas. Já os
croissants e folhados feitos com
técnica, farinha e manteiga
francesas, são uma viagem ins-
tantânea pra frança sem sair de
Goiânia. Bastando morder e fe-
char os olhos”, afirmou.

No mesmo sentido, o em-
preendedor João Pedro Simões
Rodrigues, de 26 anos e dono
da Panis Panis (@panispanis_
no Instagram), contou que tam-
bém montou seu negócio na
pandemia e por ter muito in-
teresse por panificação e con-
feitaria. “Não sou formado na
área, mas o interesse é de mi-
nha família, especificamente
minha avó, que trabalhava
vendendo salgados, então cres-
ci vendo. Quando entrei na fa-
culdade de direito, o plano ini-
cial era seguir carreira pública,
mas ao mesmo tempo fui me
interessando e estudando con-
feitaria e panificação sozinho
mesmo, testando receitas, de-
pois investindo em uns livros,
mas sempre como hobby. Eu
estava bem infeliz com a área
do direito, então veio a pande-

mia, e como eu ficaria em casa
mesmo, então decidi tentar a
sério na área de confeitaria”,
conta ele.

Ainda de acordo com João,
a Panis Panis tem apenas um
ano, já que começou na Pás-
coa passada. "Comecei tudo
no improviso, mas tive a sor-
te de poder contar com a aju-
da da minha família, porque
sem eles eu não teria conse-
guido atender a demanda,
principalmente porque, des-
de o começo, me propus a fa-
zer tudo artesanalmente.
Com o passar do tempo, mes-
mo corrido, recebemos feed-
backs positivos”, relatou. 

A partir daí, o empreende-
dor contou que vieram os tes-
tes com produtos de panifica-
ção, uma “Caixa Junina”, sob
encomenda e ofertada todos
os dias, os investimentos em
equipamentos novos pra testar
receitas de panetone para o
fim do ano. Na última páscoa,
como uma não da sua marca,
João afirmou que lançou sua
viennoiserie. “Hoje, a recepção
dos clientes continua sendo
positiva. Duas semanas antes
da Páscoa a agenda da Co-
lomba Pascal que criamos já
estava lotada. tudo foi feito ar-
tesanalmente, não usamos
massas prontas e até as em-
balagens são feitas aqui”, re-
sumiu ele. Hoje a Panis Panis
não possui loja física, mas
João, que trabalha com sua
mãe e uma tia, atua por meio
de encomendas e delivery.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Panificação artesa-
nal tem caído no
gosto de pessoas
que buscam novas
experiências gas-
tronômicas com
produtos fabricados
com ingredientes
de alta qualidade

Farinha, arte, ação!








