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Mutirama reabre com capacidade
para receber 3 mil pessoas por dia

As portas do Parque Mutirama já estão abertas neste fim de semana. O
funcionamento foi autorizado em decreto publicado nesta semana e to-
das as recomendações sanitárias devem ser cumpridas. Cidades 9

Bancada federal
teme batalha
jurídica da
licitação da 153
Judicialização do chamado
Contorno Leste preocupa ban-
cada goiana e Governo Federal
que tenta relicitação do trecho
hoje administrado pela Triunfo
Concebra. Política 5

70% das doses
que chegaram
foram aplicadas
Desde janeiro Goiás já recebeu
20 remessas de vacinas contra
o coronavírus, totalizando em
relação às vacinas, o Estado de
Goiás já recebeu 2.4 mi doses de
imunizantes.  Cidades 10

Em 4 anos, 831
goianos morrem
nas BRs que
cruzam o Estado
Nos últimos quatro anos o Estado
registrou uma média de 200
mortes por acidentes a cada ano
nas rodovias federais que cor-
tam Goiás. É o que aponta levan-
tamento feito pela Polícia Rodo-
viária (PRF). Além disso, mais de

12 mil pessoas ficaram feridas.
De acordo com a PRF, policiais
atenderam 10.649 acidentes nos
últimos 4 anos. No último ano, a
Polícia registrou 3.226 aciden-
tes, sendo que destes 271 resul-
taram em mortes. Cidades 11

Cães podem ser
verdadeiros protetores 

da vida humana

AdriAnA dE OliVEirA

Opinião 3

O Ministério da Saúde deve as-
segurar vacinas para iniciar a
imunização dos profissionais da
educação até o dia 15 de junho.
A medida foi anunciada ao Con-
gresso Nacional na sexta-feira. A
previsão em Goiás é que os pro-
fessores comecem a ser vacina-
dos ainda este mês. Política 2 �

Leia nas CoLunas

Xadrez:Sem TCM, Ernesto Rol-

ler vai disputar mandato nas

eleições de 2022.

Política 2

Jurídica: Estimular comporta-

mento que gere risco à saúde

pública pode virar crime

Cidades 10

Livraria: Livro infantil ajuda

pais e familiares a lidarem com

enurese noturna.

Essência 14

Saúde confirma
vacinação de
professores 

Em valores nominais, subiram
de R$ 483,829 milhões para
R$ 836,204 milhões, represen-
tando R$ 352,375 milhões a mais
no período. Economia 4

Consultas ao
BNDES crescem
72,8% no 1º tri

No Estádio Jonas Duarte, em
Anápolis, Tigre e Raposa fazem
o confronto de ida para saber
quem ficará com o título esta-
dual da temporada de 2021.
Sem conquistar o torneio desde
2006, o Colorado rechaça qual-
quer favoritismo.
Esportes 7

Vila NoVa e
Grêmio Anápolis
iniciam final

Essência
Estampa e
padronagem 
não são a mesma coisa
Essência 16

Entre maio e setembro,
cilma favorece visita à
CHapada dos Veadeiros
Essência 13

Mumuzinho apresenta
seu novo projeto ‘Playlist
2’ com seis faixas
Essência 14



O vice-presidente da CPI da Pandemia, senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), disse não acreditar que o ex-minis-
tro da Saúde Eduardo Pazuello consiga o habeas corpus
para poder ficar em silêncio diante da comissão. O ex-mi-
nistro entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo
Tribunal Federal (STF) para poder ficar calado na CPI na
hora em que julgar necessário. O depoimento dele está mar-
cado para a próxima quarta-feira (19). 

Além do pedido de Pazuello, a Advocacia-Geral da União
(AGU) também apresentou um habeas corpus no STF no
mesmo sentido. A AGU pede que o ex-ministro possa per-
manecer calado sempre que entender que não precisa res-
ponder às perguntas dos senadores. 

Para Randolfe, a atitude é desnecessária, pois o ex-mi-
nistro vai à CPI como testemunha e não como investiga-
do. O senador disse que a decisão de Pazuello termina pro-
duzindo provas contra ele mesmo e acrescentou que a po-
sição do STF, “seja qual for”, será respeitada pela comis-
são. Na visão do senador, Pazuello já vinha demonstran-
do pouca disposição de comparecer à CPI, lembrando a ale-
gação de que ele havia tido contato com pessoas com co-
vid-19 para evitar o depoimento na semana passada. “Nada
deterá o rumo das investigações que estamos dando à CPI”,
garantiu o senador.

Randolfe disse que, se Pazuello conseguir não compa-
recer à comissão ou ficar calado, haverá “outros meca-
nismos para investigar”. O senador afirmou que o depoi-
mento do ex-ministro da Saúde é muito importante.

Vice-presidente da CPI Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
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Randolfe diz não
acreditar que
Pazuello consiga
habeas corpus

O Ministério da Saúde deve
assegurar vacinas para iniciar
a imunização dos profissionais
da educação até o dia 15 de ju-
nho. O anúncio foi feito nesta
sexta-feira (14) pelo secretá-
rio-executivo da pasta, Rodrigo
Otávio Moreira da Cruz, du-
rante sessão temática do Sena-
do. O debate sobre uma estra-
tégia nacional para o retorno
seguro às aulas presenciais foi
sugerido pelo senador Jean
Paul Prates (PT-RN).

“Os professores estão prio-
rizados no Plano Nacional de
Imunização (PNI). Estamos
agora vacinando nossas co-
morbidades. O compromisso
do governo federal é antecipar
quanto antes os imunizantes,
para a que a gente tão logo
chegue no grupo prioritário
dos professores. Nossa expec-
tativa é de que na primeira
quinzena de junho, pelo me-
nos a primeira dose seja le-
vada a essa categoria tão im-
portante do país”, prevê Cruz.

Senadores e especialistas
cobraram a prioridade de va-
cinação para professores
como meio de garantir o re-
torno seguro às aulas presen-

ciais. Para Jean Paul Prates, as
escolas precisam ser reaber-
tas, mas isso não pode colocar
em risco a vida de alunos,
professores e demais traba-
lhadores da educação.

O Governo de Goiás espe-
ra iniciar a vacinação dos
professores ainda este mês. “A
partir [da vacinação dos ido-
sos com] 60 anos, e antes do fi-
nal do final do mês de maio,
os professores já vão entrar
no cronograma de vacinação
para que possamos retornar a
vida normal nas escolas, no
segundo semestre”, afirmou o
governador.

Segundo estimativa popu-
lacional presente no Plano de
Operacionalização para a Va-
cinação Contra a Covid-19 no
Estado de Goiás, atualizado na
última terça-feira, 20, no es-
tado e Goiás, trabalhadores da
Educação constituem um gru-
po de mais de 106 mil pessoas.
Isso, sendo 81.265 profissio-
nais do Ensino Básico e 24.843
da Educação Superior.

Debates
O Ministério da Educação

defende o retorno imediato às

aulas. Para o secretário de
Educação Básica da pasta,
Mauro Luiz Rabelo, a sus-
pensão do ensino presencial
por conta da pandemia “reti-
ra os direitos de aprendiza-
gem dos estudantes”. Ele aler-
ta para consequências “po-
tencialmente devastadoras”
da interrupção das aulas.

“Perda de aprendizagem,
maiores taxas de abandono
escolar, aumento da violência
contra crianças, gravidez na
adolescência, casamento pre-
coce. No âmbito do Programa
Dinheiro Direto na Escola
emergencial, foram empenha-

dos R$ 662 milhões no ano
passado. São recursos destina-
dos para as escolas adquirirem
insumos necessários para a re-
tomada segura das atividades
presenciais”, destaca.

Para o senador Jean Paul
Prates, o dinheiro liberado
para a compra de álcool em
gel, sabonete líquido, toalhas
de papel e outros produtos de
higiene é insuficiente.

“Pelas cifras demonstradas,
nós teríamos R$ 3,7 mil por es-
cola. Não sei se isso dá para
muita coisa. Se pegarmos por
aluno, que são 40 milhões, dá
R$ 13 por aluno. Acho que mal

dá para comprar duas másca-
ras. É um trabalho de nós todos
tentar viabilizar mais recur-
sos”, diz Jean Paul Prates.

Especialistas em saúde e
educação defenderam o retor-
no imediato às aulas presen-
ciais. Para Florence Bauer, re-
presentante do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância
(Unicef), crianças e adolescen-
tes “são as vítimas ocultas des-
ta pandemia”. Ela defende a
reabertura de forma segura e
adaptada à realidade epide-
miológica de cada local, com
uso de máscaras, distancia-
mento e turmas híbridas.

O governo de Goiás espera vacinar a vacinação dos professores ainda este mês

Senadores e especialistas cobraram
a prioridade de vacinação para pro-
fessores como meio de garantir o re-
torno seguro às aulas presenciais

Sem TCM, Ernesto Roller vai
disputar eleições de 2022 

Apesar de ter o seu nome sendo ventilado
para compor o conselho do Tribunal de Con-
tas dos Municípios (TCM), nos bastidores da As-
sembleia Legislativa, o secretário de Governo
Ernesto Roller agradece pela lembrança, mas
diz à coluna que tem pela fren-
te um projeto político. Qual
seja, disputar mandato ele-
tivo, em 2022. Não antecipa
se será para deputado es-
tadual ou federal. “Te-
nho que avaliar. Por en-
quanto, cumpro minha
função na Secretaria de
Governo”. Roller, eleito
prefeito em 2016,
pelo MDB, re-
nunciou ao car-
go, no início de
2019 para compor a
equipe do governa-
dor Ronaldo Caiado. 

Caiu fora 
Nas eleições de 2018, por apoiar Caiado, e não

Daniel Vilela, presidente do MDB, o nome de Rol-
ler foi parar no Conselho de Ética. Às vésperas do
julgamento, ele se desligou do partido. 

Se antecipando 
Na berlinda por conta da Proposta de Emen-

das à Constituição (PEC) que extingue o Tribu-
nal de Contas dos Municípios (TCM), o presidente
o órgão, Joaquim de Castro, acaba de enviar à
apreciação dos deputados um relatório sobre as
atividades desenvolvidas ao longo de 2020.
Procura mostrar a importância do órgão. 

Transitando  
Não se sabe se à revelia de Daniel Vilela, o

certo é que o prefeito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha ((MDB) continua se movi-
mentando. Ele visitou o prefeito de Trindade,
Marden Júnior (Patriota), afilhado político de Jâ-
nio Darrot (Patriota), que busca se viabilizar para
disputar o governo. 

Pra Goiás 
Diante da repercussão do chamado or-

çamento paralelo, o senador Vanderlan
Cardoso (PSD) diz que todos os recursos li-
berados foram exclusivamente destinados
a municípios goianos. 

Apuração  
O senador reitera que não conhece e

não tem nenhuma relação com entes da
cidade de Betim (MG), a quem teria
sido destinado dinheiro, e adianta que
vai pedir investigação para apurar o uso
do nome dele. 

Ver pra crer  
Candidato a presidir a Associação Goia-

na dos Municípios, cuja eleição acontece na
próxima semana, o prefeito de Gameleira,
Wilson Taveira (DEM), está às voltas com
a destinação de R$ 20 milhões ao municí-
pio, do orçamento paralelo, via um sena-
dor do Acre. Ele diz que ainda não viu a cor
do dinheiro. 

Ao diálogo  
Prefeito de Senador Canedo, Fernando Pel-

lozo (PSD) aposta em união com a Câmara de
Vereadores para superar conflitos políticos,
como forma de beneficiar a população, dis-
se ontem em evento na cidade. 

Em tempo 
Às vésperas da temporada do Rio Ara-

guaia, os deputados Lucas Calil (PSD) e
Delegado Eduardo Prado (DC) querem
convencer o governo a abrir do decreto
que proíbe turismo em toda a região. Pro-
jeto que suspende decisão do Executivo
tramita na Alego. 

2 Ao lembrar que quase 20 milhões de
pessoas passam fome no Brasil, o depu-
tado e presidente do Podemos em Goiás,
José Nelto, diz ao ministro Paulo Guedes
que o povo não pode pagar pela incom-
petência dele.  

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Ministério da Saúde confirma
doses para professores em junho
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O agronegócios procura 
um pacificador

Adriana de Oliveira

Muito se fala sobre a relação entre humanos e
seus cães, em muitos casos os cachorros passam
a fazer parte da família como integrante e acabam
por reconhecer em seus donos emoções como fe-
licidade e raiva. Em estudo desen-
volvido por especialistas em com-
portamento animal e psicólogos da
University de Lincoln, no Reino Uni-
do, e da Universidade de São Paulo,
publicado pela Biology Letters, da
Royal Society, foi revelado que os
cães podem reconhecer emoção nos
seres humanos combinando infor-
mações de diferentes sentidos, uma
habilidade que nunca tinha sido ob-
servada fora dos seres humanos.

Pela primeira vez, pesquisadores
demonstraram que os cães devem
formar representações mentais abs-
tratas de estados emocionais posi-
tivos e negativos, e não apenas exi-
bir comportamentos aprendidos ao
responder às expressões de pes-
soas e outros cães. Outro ponto que
podemos chamar a atenção é o quanto os cães
sentem o campo energético e por causa disso po-
dem e, em vários casos, até são treinados para sal-
var vidas. Diante disso, veja alguns exemplos de
como o comportamento canino demonstra que
você precisa de cuidado.

- Cães conseguem antecipar epilepsias e con-
vulsões, ainda que a pessoa não perceba, cães
são capazes de pequenas alterações que ante-
cedem crises. Muitos cães, inclusive, são trei-
nados para a função de avisar seus donos antes
de um ataque iminente;

- Cães detectam doenças graves, eles percebem
as menores mudanças em nosso sistema meta-
bólico, cardiovascular, respiratório e hormonal.

São capazes de notar uma pequena gripe pela pre-
sença de uma febre, por exemplo. Eles percebem
mudanças no humor e em nosso nível de energia.
Mas eles vão muito mais além, cães estão sendo
treinados por sua capacidade de notar células can-
cerígenas quando nem mesmo um exame é capaz

de detectá-las. Se seu cão se mostrar
muito protetor e choramingar aos
seus pés, às vezes não ele que está
com problemas;

- Cães percebem a gravidez, eles
são excelentes substitutos do teste
de gravidez, por serem capazes de
perceber as alterações hormonais
presentes ainda nos primeiros dias
de uma gestação, eles podem se
mostrar protetores, não permitindo
que as pessoas toquem a gestante,
protegendo sua barriga. Muito co-
mum tutores relatarem esse com-
portamento antes mesmo de desco-
brirem a gestação;

- Cães pressentem a morte, eles
são capazes de prever a morte de um
ser querido, seja ele humano ou
mesmo outro animal. Não só pelas

alterações químicas e metabólicas de corpo doen-
te, mas por uma sensibilidade espiritual, senso-
rial e energética! É
comum cães se mos-
trarem inquietos e
protetores antes da
morte de um tutor
que não estava doen-
te, mas morreu de
acidente, por exem-
plo. Isso é possível
pois eles são capa-
zes de perceber ener-
gias que não conse-
guimos detectar.

José Luiz Tejon Megido

Os humores no Brasil andam exaltados. Cha-
crinha, o velho guerreiro, dizia: “Quem não se
comunica, se estrumbica”. Aproveito o estrum-
bica, que significa se complica, e dizer: país onde
só tem briga, todo mundo se estrumbica.

Estamos em uma fase complicada. Acabei de
formar 40 alunos internacionais, nesta semana.
Jovens da África, Ásia, Europa, de todos os con-
tinentes. Um master science em food agribusiness
management. Gestão de agronegócio e alimentos.

Esses jovens chegam para estudar sobre o
Brasil e vêm com uma percepção
muito ruim, de que produzimos
carne desmatando a Amazônia,
de que nossa agricultura é inten-
siva e que esgota os recursos na-
turais; uma péssima imagem. De-
pois de três meses com aulas mi-
nistradas por professores e espe-
cialistas do Brasil, eles escrevem
nas suas apresentações de avalia-
ção finais: “o governo brasileiro e
a política roubam a boa imagem
das realidades brasileiras. O Brasil
é muito melhor do que parece”.

A ilegalidade de 5% na Ama-
zônia acaba sendo usada por vo-
zes brasileiras como “vocês não
têm nada que se meter nisso, pois
já desmataram toda a Europa”.
Quer dizer, não comunicamos,
afrontamos os clientes.

Um assunto velho, alguém disse no exterior:
“Florestas aí, agricultura aqui”, e logo respon-
demos ao ataque generalizando como se o mun-
do lá fora estivesse contra nós. Supermercados
fazem restrições a produtos do Brasil pelas
barreiras de reputação. Logo esbravejamos
aqui que isso não passa de concorrentes inimi-
gos para nos prejudicar.

O agronegócio precisa de um pacificador. Li-
deranças que não adorem a ideia da briga de rua,
dos palavrões e do fazer a guerra.

Falar mal da China, hoje nosso maior parcei-
ro, que tem sustentado nossa economia nas im-
portações e, ainda mais, de quem dependemos de
princípios ativos para vacina e também defen-
sivos agrícolas, é no mínimo uma burrice co-
mercial astronômica. Falar mal da Europa, nos-
so segundo maior cliente, é outra imprudência.

Dentro do país, diversas entidades não se en-
tendem e também brigam entre si, colocando po-
lítica e ideologias no molho da separação. Quan-
do as palavras “clima” e “meio ambiente” são pro-
nunciadas em vão e todos se esquecem de falar do
plano ABC +, o sonho de consumo de qualquer con-
sumidor de qualquer parte do planeta. E temos
aqui. O Brasil precisa de pacificação.

Aos que querem o comércio, que tapem os ou-
vidos aos briguentos como Ulisses, na Odisseia,
voltando para casa depois da Guerra de Tróia o
fez para não ouvir o canto das sereias. No caso
dos briguentos brasileiros, não seria exata-

mente o canto, e sim berros e pa-
lavrões de espíritos zombeteiros e
mal-educados.

Dentro do agronegócio do país, a
fruticultura que vai in natura ao
mundo precisa ser protegida. A nos-
sa reputação como marca Brasil
será sagrada para que um consu-
midor do mundo saboreie um cacho
das nossas uvas, um mamão com li-
mão, coma uma banana, cuja em-
balagem já nasce com ela e espar-
rame pelos seus lábios uma laranja
de mesa, a melancia, além de mor-
der suavemente as nossas maçãs, o
melão e os frutos do sertão.

A sensorialidade das frutas bra-
sileiras se tornará realidade a par-
tir da imagem assegurada da nossa
origem. A Associação Brasileira dos

Produtores Exportadores de Frutas e Derivados
(Abrafrutas) e seu presidente, Guilherme Coelho,
têm plena consciência dessa missão.

Ao Brasil, a paz. Que Alysson Paolinelli receba
o Nobel da Paz, com sua obra da agricultura tro-
pical, e que possa simbolizar a pacificação, pois pre-
cisamos de um pacifi-
cador. A tortura men-
tal nos destrói e cria
obstáculos comerciais.
Como o poeta Luís de
Camões escreveu e re-
pito: “Quem faz o co-
mércio, não faz a
guerra”. E como os jo-
vens alunos interna-
cionais afirmam: “o
Brasil é muito melhor
do que parece”.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

José Luiz Tejon Megido,
mestre em Educação Arte
e História da Cultura pelo
Mackenzie

Adriana de Oliveira, cinó-
loga e etóloga especia-
lista em comportamento
canino 

Pandemia
As últimas notícias é que levarão quase quatro

anos para vacinar toda a população contra a Covid-
19, no ritmo atual. E em Goiás não é diferente, se
vacinou pouco com as doses que chegaram. Tam-
bém puderam, um vírus que não descansa ne-
nhuma um dia, porém, encontra nosso Estado pa-
rando a imunização das pessoas aos finais de se-
mana, se ao menos mobilizasse o sistema de Saú-
de para se vacinar aos sábados, se ganharia mais
quatro a cinco dias por mês para a vacinação e se
quisesse avançar mais, aos domingos e também fe-
riados. Pois nos hospitais os tratamentos não param,
porque a prevenção precisa parar. É uma guerra
contra uma pandemia.

Antônio Neto
Aparecida de 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

{
A aplicação das
vacinas avançou e
temos números
sensíveis que
mostram diminuição
das internações das
pessoas idosas 
e trabalhadores 
na saúde

Ismael Alexandrino, secretário de Es-
tado da Saúde de Goiás, sobre a che-
gada de 131 novas doses da vacina
CoronaVac em parceria com o Insti-
tuto Butanta além de 62 mil doses
da AstraZeneca e Fiocruz, Goiás apli-
cou 70% das doses recebidas.

Cães podem ser verdadeiros
protetores da vida humana

@jornalohoje
“não entendi a surpresa das pessoas
quando esse aí falou essa bobagem... é só o
que ele faz desde quando tornou-se famosi-
nho, é só mais do mesmo, cada dia uma bes-
teira diferente!”, comentou o internauta
sobre a comparação da Covid-19 e o aci-
dente com o Césio 137 em Goiânia

Leonardo Rodrigues Magalhães

@ohoje
“Fico muito feliz com essa grande notícia”,
comentou a internauta sobre a chegada de
novas doses da coronavac à Goiás. O mon-
tante, 34 mil doses, é da CoronaVac, pro-
duzida pelo instituto Butantan.

@jornalohoje
“Fico muito feliz com essa grande notícia”,
comentou a internauta sobre a chegada de
novas doses da coronavac à Goiás. O mon-
tante, 34 mil doses, é da CoronaVac, pro-
duzida pelo instituto Butantan.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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As consultas ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES)
experimentaram salto de 72,8% em Goiás no
primeiro trimestre deste ano na comparação
com igual período do ano passado. Em va-
lores nominais, subiram de R$ 483,829 mi-
lhões para R$ 836,204 milhões, represen-
tando R$ 352,375 milhões a mais no perío-
do. As consultas representam o primeiro pas-
so de empresas interessadas em contratar re-
cursos do banco para financiar projetos de
investimento em melhorias, renovação e ex-
pansão de suas fábricas ou ainda para a ins-
talação de novas unidades.

De certa forma, há uma correlação entre
as propostas de crédito encaminhadas pelas
empresas à instituição e decisões de inves-
timento no lado real da economia, ainda que
nem toda a consulta venha a gerar desem-
bolsos efetivos de crédito pelo BNDES. Em
Goiás, apenas como referência, os desem-
bolsos efetivos realizados pelo banco no ano
passado haviam somado R$ 1,790 bilhão,
frente a consultas na faixa de R$ 2,037 bi-
lhões realizadas ao longo dos 12 meses an-
teriores. Pode-se considerar que empresas
desistiram de investir ou, alternativamen-
te, que o banco rejeitou uma parcela das
consultas recebidas.

No caso goiano, a procura por créditos
foi impulsionada principalmente pelo setor
de energia, seguido pela indústria de pro-
dutos químicos, quando considerados os
três primeiros meses deste ano. No setor de
energia, provavelmente refletindo espe-
cialmente a necessidade de investimentos
na base instalada no Estado na área de dis-

tribuição, as consultas subiram nada menos
do que 833,4 vezes em relação ao primeiro
trimestre do ano passado, quando a busca
por crédito havia se limitado a míseros R$
300,0 mil em grandes números. Entre ja-
neiro e março deste ano, as consultas atin-
giram perto de R$ 250,0 milhões ou quase
30% do total. Com base nesses números, a
contribuição do setor para o crescimento ge-
ral acumulado pelas consultas aproximou-
se de 70,9% – um seja, a cada R$ 100 em no-
vas consultas, pouco mais de R$ 70 tiveram
origem no setor de energia.

Salto na indústria
A indústria química, que havia encami-

nhado propostas no valor aproximado de R$
1,45 milhão no primeiro trimestre do ano
passado, turbinou os valores neste ano, ele-
vando as consultas para quase R$ 205,0 mi-
lhões (ou seja, 141 vezes mais). Assim como
na área de energia, o salto refletiu a base
muito enxuta em 2020, mas pode ter sido es-
timulado pela maior demanda por produtos
químicos (produtos de limpeza, por exemplo)
durante a pandemia. O setor de fabricação
de produtos químicos respondeu sozinho por
86,5% do total das consultas realizadas
pela indústria goiana em geral e influiu de-
cisivamente no desemprenho de todo o se-
tor nesta área. Na soma final, a indústria
propôs ao BNDES a contratação de R$ 237,0
milhões entre janeiro e março deste ano,
diante de R$ 21,0 milhões em 2020, num au-
mento de 11,3 vezes. Os químicos foram res-
ponsáveis por quase 94% do avanço veri-
ficado em toda a indústria.

2 Os números da indústria
registraram ainda o impulso
da maior demanda por crédi-
to no setor de produtos ali-
mentícios, onde as consultas
cresceram 180,4 vezes entre
um trimestre e outro. Os valo-
res, embora reduzidos, subi-
ram de R$ 8,2 milhões para R$
22,0 milhões, algo muito baixo
para um setor que responde
por quase metade do valor
adicionado pela indústria de
transformação no Estado.
2 Resultado direto da
maior demanda apresentada
pelo setor energético, as con-
sultas de financiamento de
novos projetos de infraes-
trutura cresceram 31,3 vezes
entre 2020 e 2021, sempre
considerando o primeiro tri-
mestre de cada período,
avançando de apenas R$ 10,0
milhões para R$ 313,0 mi-
lhões (dos quais 80% ape-
nas no setor de energia).
2 Ainda na mesma área, as
consultas foram influencia-
das também pelo crescimen-
to registrado pelo setor de
transporte rodoviário (ma-
nutenção, reforma, constru-
ção de estradas). Aqui, os va-
lores saíram de R$ 8,0 mi-
lhões para pouco mais de R$

61,0 milhões, numa variação
nominal de 689,0%.
2 O setor de comércio e
serviços, duramente atingidos
pelas medidas de distancia-
mento social adotadas pelos
Estados para enfrentar a pan-
demia, viu desabar o valor
das consultas ao BNDES, que
despencou de R$ 237,0 mi-
lhões (quase 49,0% do total
em 2020) para R$ 67,0 mi-
lhões (perto de 8,0% do total),
num tombo de 71,7%.
2 Os desembolsos do banco,
que representam os recursos
que de fato entraram na eco-
nomia no período para fi-
nanciar investimentos em cur-
so, sofreram baixa de 5,89%,
saindo de R$ 326,769 milhões
para R$ 307,515 milhões.
2 Entre os grandes setores,
praticamente todos sofreram
baixas – com única e até cer-
to ponto surpreendente ex-
ceção para o setor de comér-
cio e serviços. Nesta última
área, os desembolsos au-
mentaram 16,37%, avançan-
do de R$ 56,905 milhões para
R$ 66,221 milhões. Dois terços
desses recursos favoreceram
empreendimentos em Goiâ-
nia, Alexânia e Aparecida de
Goiânia. A capital do Estado

recebeu R$ 20,945 milhões
(31,63%), dos quais 59,3%
destinados ao comércio (R$
12,424 milhões).
2 Em segundo lugar, com
participação de 22,7%, Ale-
xânia obteve R$ 15,034 mi-
lhões, destinados ao setor de
hotéis e restaurantes. Apare-
cida surge com a fatia menor,
em torno de R$ 5,928 milhões
(quase 9,0% do valor desem-
bolsado para comércio e ser-
viços em todo o Estado).
2 Proporcionalmente, a in-
dústria sofreu a maior queda
nos desembolsos, que bai-
xaram de R$ 17,039 milhões
para R$ 14,599 milhões (-
14,32%). As perdas atingi-
ram as indústrias de ali-
mentos, que teve desembol-
sos reduzidos em 17,0% (de
R$ 5,130 milhões para R$
4,258 milhões); o setor de
borracha e plástico, com re-
dução de 49,5% (de R$ 2,733
milhões para R$ 1,380 mi-
lhões); confecções, em retra-
ção de 70,76% (de R$ 2,732
milhões para apenas R$
798,72 mil); e de máquinas e
equipamentos, que sofreu
tombo de 88,58% nos de-
sembolsos (de R$ 824,725 mil
para R$ 94,206 mil).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Consultas ao BNDES sobem 72,8% e
desembolso cai 5,9% no 1º trimestre

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medi-
do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), registrou taxa de inflação de 1,87% em abril, taxa
superior à de 1,45% de março e à de 0,25% de abril de 2020.

O indicador acumula taxa de 6,81% no ano e de 16,31%
em 12 meses. Com a inflação de abril, o custo por metro
quadrado da construção passou a ser de R$ 1.363,41.

Os materiais de construção ficaram 3,14% mais caros
em abril e passaram a custar R$ 789,10 por metro qua-
drado. Já o metro quadrado da mão de obra encareceu
0,18% no mês e passou a custar R$ 574,31.

Inflação
Em todo o país, o Índice Nacional de Preços ao Con-

sumidor (INPC), que mede a variação da cesta de com-
pras de famílias com renda de até cinco salários míni-
mos, registrou inflação de 0,38% em abril deste ano. Se-
gundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o INPC acumula 2,35% no ano
e 7,59% em 12 meses.

Em março deste ano, o IPNC havia ficado em 0,86%. Já
em abril, foi de -0,23%.

As taxas registradas pelo INPC em abril e no acumula-
do de 12 meses são mais altas do que as observadas na in-
flação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo
(IPCA): 0,31% em abril e
6,76% em 12 meses.

Em abril, segundo o
INPC, os produtos ali-
mentícios subiram
0,49% ante a alta de
0,07% em março. Já os
produtos não alimentí-
cios registraram infla-
ção mais moderada em
abril (0,35%) do que em
março (1,11%).

O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede
a inflação oficial do
país, ficou em 0,31% em
abril deste ano. A taxa é inferior à observada em março
deste ano (0,93%), mas superior à registrada em abril do
ano passado (-0,31%).

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumula taxas
de 2,37% no ano e de 6,76% em 12 meses.

A taxa de 12 meses ficou acima da acumulada até mar-
ço (6,1%) e do teto da meta de inflação estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional para 2021: 5,25%.

Oito dos nove grupos de despesa pesquisados pelo
IBGE tiveram alta de preços em abril, com destaque
para saúde e cuidados pessoais, que registrou inflação
de 1,19%. Entre os responsáveis por esse resultado es-
tão itens como produtos farmacêuticos (2,69%) e de hi-
giene pessoal (0,99%).

Outro grupo com alta relevante no mês foi alimentação
e bebidas (0,40%), devido ao comportamento de preços de
itens como carnes (1,01%), leite longa vida (2,40%), fran-
go em pedaços (1,95%) e tomate (5,46%).

O único grupo de despesas com deflação (queda de
preços) foi transportes (-0,08%). Os combustíveis ti-
veram queda de preços de 0,94%, com 0,44% na gaso-
lina e 4,93% no etanol.

Outros grupos de despesa com inflação foram habi-
tação (0,22%), artigos de residência (0,57%), vestuário
(0,47%), comunicação (0,08%), educação (0,04%) e des-
pesas pessoais (0,01%). (ABr)

Materiais de construção ficaram 3,14% mais caros

Produtividade na indústria cai
2,5% no primeiro trimestre
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Inflação da
construção
civil registra
taxa de 1,87%
em abril

A produtividade do trabalho
na indústria brasileira caiu 2,5%
no primeiro trimestre de 2021,
na comparação com o último
trimestre de 2020, segundo le-
vantamento divulgado pela
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). De acordo com a
entidade, o número de horas
trabalhadas aumentou em
1,9%. Apesar deste aumento,
foi registrada uma queda de
0,5% em termos de produção.

O índice de produtividade
representa o volume produzido
pela indústria da transformação
dividido pela quantidade de

horas trabalhadas. Segundo a
CNI, a incerteza trazida pela
pandemia está afetando a pro-
dutividade das empresas.

“Soma-se à elevada incerte-
za, o desarranjo das cadeias
produtivas, associado a: esto-
ques ainda baixos, alta dos cus-
tos e aumento da escassez de in-
sumos e matérias-primas”, de-
talha a CNI ao informar que,
desde o início da pandemia, os
movimentos da produtividade
do trabalho vêm sendo in-
fluenciados “principalmente
pela conjuntura e não por mu-
danças duradouras, como

maior qualificação do traba-
lho ou inovações tecnológicas”.

Ainda de acordo com a en-
tidade, essas dificuldades afe-
tam a capacidade de planeja-
mento das empresas para es-
tabelecer o ritmo de produ-
ção. Além disso, o descompas-
so no primeiro trimestre, entre
as horas trabalhadas e a pro-
dução, foi influenciado pelo
esgotamento dos prazos dos
acordos celebrados em 2020,
que permitiram adiantamento
de férias, redução de salário e
jornada e suspensão do con-
trato de trabalho. (ABr)

Com a inflação

de abril, o custo

por metro

quadrado

passou a ser 

de R$ 1.363,41
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Samuel Straioto

O destravamento da cons-
trução do Anel Viário de Goiâ-
nia tem mobilizado a bancada
federal de Goiás no Congresso
Nacional, além do governo
estadual, federal e as prefei-
turas que serão afetadas pela
medida. Uma das principais
preocupações é quanto à pos-
sibilidade de judicialização
do chamado Contorno Leste. O
Ministério de Infraestrutura
tenta a relicitação do trecho
hoje administrado pela Triun-
fo Concebra nos trechos goia-
nos das BRs 153 entre Anápo-
lis e Itumbiara e 060 entre
Goiânia e Brasília. Com uma
nova concessão há a possibi-
lidade do desvio da BR-153 da
área urbana da capital e con-
sequentemente da constru-
ção de uma parte do Anel Viá-
rio. No entanto, a judicializa-
ção poderia emperrar o an-
damento do projeto.

Desde 2013, a Triunfo é
responsável pela administra-
ção de trechos goianos das
rodovias BR-060, entre Brasí-
lia e Goiânia, e BR 153, de
Anápolis até Itumbiara. O con-
trato tem validade de 30 anos.
No entanto, a empresa tem
alegado dificuldades finan-
ceiras e não teve autorização
para reprogramar investi-
mentos. A ideia é conseguir
uma rescisão amigável do con-
trato com a concessionária. A
empresa não está disposta a
devolver a concessão e o tema
pode parar na justiça.  A in-
tenção do governo federal é
que a Concebra devolva a con-
cessão para que uma nova
seja feita. A partir do novo lei-
lão, passando o trecho para
iniciativa privada, seriam fei-
tos investimentos no contorno
leste, saindo da região norte
de Goiânia, próximo ao Par-
que Ecológico até próximo da
cidade de Hidrolândia.

Na sexta-feira (14), ocor-
reu nova reunião do grupo
formado para discutir o as-
sunto. Participaram da reu-
nião os deputados federais:
Flávia Morais (PDT), Francisco
Júnior (PSD), João Campos (Re-
publicanos); Senador Vander-
lan Cardoso (PSD). Presidente
da Goinfra: Pedro Sales, além
de técnicos do órgão e secre-
tários municipais de Goiânia:
Fausto Sarmento (Seinfra) e
Valéria Pettersen (Relações
Institucionais), além de re-
presentantes do Ministério da
Infraestrutura, do BNDES e
do DNIT. Todos os parlamen-
tares foram unânimes ao dizer
da preocupação da judiciali-
zação do contorno leste, pois
poderia atrasar bastante o iní-
cio das obras.

Outro tema tratado foi a
apresentação do novo traçado
por parte de técnicos da Agên-
cia Goiana de Infraestrutura
e Transportes (Goinfra), su-
geriram um desvio mais am-
plo, no sentido de contem-
plar o possível crescimento
urbano. O projeto do Anel
Viário de Goiânia impactaria
em 21 municípios. O adensa-
mento populacional da re-
gião metropolitana passou de
1,7 milhão de pessoas em
2010 para 2,1 milhão em 2020.

A estruturação foi dividida
em duas partes, chamada de
contornos. O estudo inicial
apresentado pela Concebra
seria de um desvio da BR-153
na área leste de Goiânia, com
extensão de 45 km, já o estu-
do proposto pela Goinfra che-
ga próximo a 60 km.

A coordenadora da banca-
da federal, deputada Flávia
Morais (PDT), ressaltou que é
preciso levar em considera-
ção um crescimento popula-
cional nas cidades da região
metropolitana. “Um projeto
como esse precisa ser pensado
para os próximos anos, o tra-
çado existente já está ultra-
passado, o proposto pela Goin-
fra já foi colocado para ter
boa aceitação e acreditamos
que possa avançar, pois passa
por fora da cidades”, afirmou
a deputada. O deputado fede-
ral, Francisco Júnior (PSD), dis-
se que é preciso levar em con-
sideração os planos diretores
locais para potencializar a eco-
nomia da região.  “Vendo a
apresentação, houve a suges-
tão de um novo traçado, porém
é preciso tomar dois cuida-
dos. Comunicar todos os mu-
nicípios envolvidos para que as
previsões sejam colocadas nos
seus planos diretores, e mar-
camos no traçado e as áreas fi-
cam reservadas para este pro-
jeto e só podem ser disponibi-
lizadas com a autorização do
Estado, e ao mesmo tempo fa-
zer pequenas intervenções no
traçado para já destravar o
trânsito”, afirmou.

O senador Vanderlan Car-
doso (PSD), argumentou que
da mesma forma que foi pos-
sível destravar a autonomia
das novas universidades fe-
derais, sendo duas em Goiás,
além da Ferrovia Norte Sul,
também será possível des-
travar a questão do Anel Viá-
rio. “Não tem como ser dife-
rente, pois o momento é mui-
to propicio para isso. Forma-
mos um movimento supra-
partidário onde os interes-
ses da população e do Estado
estão acima de qualquer coi-
sa. Temos a união de toda a
bancada federal goiana, do
Governo do Estado, da As-
sembleia Legislativa, da Pre-
feitura, dos empresários e
dos órgãos envolvidos que
são o Ministério da Infraes-
trutura, a Goinfra, DNIT e
BNDES. Esse esforço conjun-
to já está fazendo toda a di-
ferença”, relatou o senador. 

Ministério da infraestrutura tenta relicitação do trecho administrado pela Triunfo Concebra nos trechos entre Anápolis e Itumbiara

A Ecorodovias e a GLP, por meio do
consórcio Eco 153, venceu no último dia
29 o leilão da BR-153/080/414/TO/GO,
que liga Anápolis, em Goiás, à Aliança do
Tocantins, no Tocantins. O trecho con-
cedido tem um total de 850 km. O grupo
se comprometeu a pagar R$ 320 milhões
pela concessão, por um período de 35
anos. Segundo o Ministério da Infraes-
trutura, esse valor de outorga é 1/4 do
montante que será aplicado. A outorga
ajudará o governo a garantir a receita em
caso de queda da demanda em momen-
tos de elevado investimento e cobrir o
desconto a usuários frequentes. Ao todo,
serão R$ 1,280 bilhão dos quais R$ 960
milhões serão para uma conta vincula-
da, cujos recursos serão usados em obras
ou descontos na concessão.

“Os investimentos a serem feitos serão
muito importantes. São investimentos
em duplicação, em segurança, em tec-
nologia, a gente vai estar melhorando o
nível de serviço numa rodovia que é su-
per importante para o agronegócio, pu-
jante e que vai crescer mais em Goiás e
no Tocantins. É uma região que tem
tudo para crescer muito e nossa missão
é prover a Infraestrutura para que isso
aconteça”, disse o ministro de Infraes-
trutura Tarcísio de Freitas. Parlamenta-
res do Tocantins chegaram a apresentar
uma representação no Tribunal de Con-
tas da União (TCU) para barrar a conces-
são. A crítica é em relação ao cronogra-
ma de investimentos do projeto, que te-
ria priorizado obras em Goiás, em detri-
mento às melhorias em Tocantins. No en-
tanto, houve articulação com a partici-
pação da bancada goiana para que o lei-
lão não fosse interrompido.

Estão previstos investimentos de R$

7,8 bilhões, além de custos operacionais
estimados em R$ 6,2 bilhões. A Ecorodo-
vias disputou o leilão com a CCR. As
duas ofereceram a tarifa mínima, ou
seja, um deságio de 16,25%. A disputa foi
desempatada pelo maior bônus de ou-
torga. O projeto prevê a duplicação de
623,3 quilômetros, construção de 27,6 qui-
lômetros de faixas adicionais, de 89,9 qui-
lômetros de vias marginais, de um con-
torno em Corumbá de Goiás, novas in-
terconexões e passarelas de pedestres, en-
tre outras melhorias. A concessionária
também providenciará a construção de
passarelas de pedestres, iluminação nas
travessias urbanas e nas vias marginais,
dentre outras melhorias. Haverá ainda
atendimento 24 horas ao usuário da via.
Segundo a Ecorodovias, os investimentos
serão financiados por meio do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), debêntures e Banco
da Amazônia. (Especial para O Hoje)

BR-153 foi concedida por 35
anos ao custo de R$ 320 milhões 

Previsão de investimentos de R$ 7,8 além dos custos operacionais

Grupo de traba-
lho se reuniu para
avaliar novo traje-
to do Anel Viário
de Goiânia

Bancada Federal teme
batalha judicial pela BR-153

O trecho concedido
tem um total de 850
km e o valor da
outorga foi de 
R$ 320 milhões



José Luiz Bittencout

Mesmo recebendo críticas
por desviar o foco que deve-
ria estar concentrado no en-
fretamento à pandemia do
novo coronavírus e seus efei-
tos deletérios na segunda ci-
dade mais populosa do Esta-
do, o prefeito de Aparecida
Gustavo Mendanha lançou-
se de corpo e alma em uma
maratona de contatos com li-
deranças políticas para dis-
cutir o posicionamento do
MDB nas eleições de 2022.

Parece precipitado. O pre-
sidente estadual emedebista
Daniel Vilela mostra-se muito
mais comedido, evitando abor-
dar, por ora, temas eleitorais
que só estarão em evidência no
ano que vem. O filho e herdei-
ro de Maguito Vilela não fala
nem mesmo nos seus próprios
projetos políticos, que passam
por um amplo leque – indo des-
de uma composição com o go-
vernador Ronaldo Caiado, para
figurar na chapa da reeleição,
até uma candidatura a depu-
tado federal, atendendo aos
apelos do presidente nacional
do MDB Baleia Rossi, que tra-
balha para montar uma ban-
cada expressiva na Câmara
dos Deputados e recuperar o
antigo protagonismo da legen-
da, ainda mais com as pers-

pectivas da recondução de Lula
à presidência da República.

Mendanha foi ao Entorno
de Brasília, tem se aproxima-
do do ex-governador Marconi
Perillo e do presidente da
FIEG Sandro Mabel e ainda
bateu à porta do escritório
político de Iris Rezende, na
avenida T-4, sempre com a
proposta de discutir uma de-
finição para o MDB nas elei-
ções de 2022. De um modo ge-
ral, tem colhido uma reação
de estranheza, mesmo por-
que não é reconhecido como
um interlocutor válido para
encaminhar decisões dentro
do emedebismo, menos em
uma questão tão importante
quanto o próximo pleito. Além
disso, ninguém sabe se está jo-
gando por conta própria ou de
alguma forma combinado
com Daniel Vilela, a quem
vive repetindo que é leal, eter-
namente fiel e “irmão”, ou
traindo essa confiança.

Do encontro com Iris, Men-
danha saiu desnorteado. O ve-
lho cacique manteve a con-
versa distante de qualquer co-
notação política, preferindo
rememorar fatos da sua traje-
tória e dar lições sobre plantio
de soja e criação de gado ne-
lore – especialidades das suas
fazendas. Dá para entender:
Iris é, ele mesmo, candidato hi-

potético ao Senado, na chapa
de Caiado, mas não é besta
para admitir essa vontade por
ora, se é que a tem. Não per-
mitiu ser usado como aval
para gente politicamente ima-
tura, que não tem nada a ofe-
recer além das suas próprias
pretensões pessoais.

Esse é o problema número
de Mendanha. Sim, ele foi ree-
leito com mais de 90% dos vo-
tos aparecidenses, mas não
teve concorrentes, afastados
pelo agressivo processo de
cooptação de lideranças que
implantou em aparecida, onde
simplesmente não há oposi-
ção depois que toda a classe po-
lítica foi absorvida na folha

de pessoal da prefeitura. A
“unanimidade” que ele cons-
truiu é artificial, sem corres-
pondência com a realidade lo-
cal e uma gestão que não tem
obras nem uma marca forte
para a sua identificação, apesar
dos quatro anos e pouco mais
de quatro meses em Aparecida
está sob o mesmo comando.

Outro desafio que o prefei-
to da segunda cidade mais po-
pulosa do Estado enfrenta, sem
solução: é desconhecido fora
das fronteiras municipais. Nin-
guém fora de Aparecida sabe
quem é Mendanha, envolvido
que sempre foi com o paro-
quialismo e as picuinhas de um
dos ambientes políticos mais
atrasados do Estado, onde tudo
se resolve com nomeações pu-
blicadas no Diário Oficial. Há
uma enorme carência de ideias
e de conteúdo, a começar pela
falta de planejamento da sua
administração e da inexistên-
cia de respostas para carências
básicas como falta de escolas
para crianças, dezenas de bair-
ros na lama e na poeira e, acre-
ditem, leitoras e leitores, cen-
tenas de famílias passando
fome, em situação de pobreza
extrema, em um retrocesso ci-
vilizatório sem precedentes.

Aparecida não é exemplo
para nenhum outro município.
E seu prefeito, incapaz para
orientar os rumos de um par-
tido hoje nem tão grande como
foi no passado, mais ainda em-
blemático para Goiás, como o
MDB, não está credenciado
para falar sobre o futuro. (Es-
pecial para O Hoje)

Prefeito de Aparecida é desconhecido fora
dos limites do município e faz uma gestão
sem obras e carente de uma marca forte

Mendanha tenta protagonismo
no MDB, mas ainda falta muito
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O prefeito de
Aparecida Gustavo
Mendanha lançou-
se de corpo e alma
em uma maratona
de contatos com
lideranças políticas
para discutir o
posicionamento 
do MDB nas eleições
de 2022

Dayrel Godinho

A pressão da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego)
por meio de um projeto de
emenda à Constituição do Es-
tado (PEC), que extingue o
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios (TCM), culminou no pe-
dido de aposentadoria do con-
selheiro Nilo Rezende e deixa
o caminho aberto para uma
futura indicação do deputado
estadual e presidente da Co-
missão de Constituição, Justi-
ça e Redação (CCJR), Hum-
berto Aidar (MDB), ser indi-
cado pela Casa.  

O emedebista é um nome
bastante ligado ao governa-
dor, Ronaldo Caiado (DEM), e
pode se tornar uma perda
para o governo, que tem uma
base bastante apertada para
aprovar projetos importan-
tes, ainda que não haja mo-
vimentações para inclusões
de pautas importantes.  

Apesar de considerar uma
perda, o presidente do Dire-
tório Metropolitano do Demo-
cratas, Lyvio Luciano, diz que
é uma decisão que cabe a Ale-
go e que vai aguardar as defi-
nições de quem será o indica-
do. “É uma questão da As-
sembleia, vamos ver como fi-
cará [a composição da Ale-
go]”, comentou o presidente.  

Há uma preocupação sobre
a movimentação do 1º suplen-
te de Aidar, que é o secretário de
Desenvolvimento Urbano de
Aparecida de Goiânia, Max Me-
nezes (MDB). Ele está no Go-
verno de Aparecida de Goiânia
e pode se tornar um grande de-
fensor do prefeito, Gustavo
Mendanha (MDB), e do MDB,
que pode ter uma candidatura
própria ao governo, ou até mes-
mo participar do Governo Caia-
do, indicando um vice ou um
candidato ao Senado.  

O secretário admite que vai
assumir o mandato, caso a in-
dicação de Humberto Aidar se
concretize e pode se tornar
um grande defensor, tanto das
administrações emedebistas,
quanto do prefeito de Apare-
cida. Ele, porém, adota um tom
de expectativa, e deixa as coi-
sas acontecerem normalmen-
te. “Primeiro acontecerá a in-
dicação”, avalia o suplente,
que acredita que pode, “sim”,
assumir um mandato na Alego.

Caso se concretize, ele de-
fende a “governabilidade” e
diz que haverá diálogo den-
tro do partido para definir o
seu posicionamento, mas re-
sume que “não terá briga en-
tre os governos” e muito me-
nos de oposição.  

“Vou atuar em defesa do
prefeito, mas sempre em de-

fesa do diálogo, como faz o
prefeito [Gustavo Mendanha],
que defende as ‘conversas
olho no olho’, sem briga de go-
verno com governo”, comenta
o emedebista.  

MDB 
Faltando um ano e meio

para as eleições de 2022, o su-
plente pode concorrer ao car-
go novamente. Ele teve 30 mil
votos nas últimas eleições e fi-
cou há 500 votos de estar na
vaga do deputado Alysson
Lima (eleito pelo Republica-
nos; hoje no Solidariedade).  

O emedebista defende que
o partido precisa “tomar uma
decisão assertiva nestas elei-

ções” e essa decisão acontece-
rá por várias mãos. Segundo o
suplente, o partido tem candi-
datos ao governo desde 1985 e
vai decidir como deve andar
nestas eleições conversando
com todos os diretórios, quin-
zenalmente, até que o partido
tenha uma decisão, inclusive,
sobre qual será o seu posicio-
namento na Alego.  

“O partido não pode errar e
temos que avaliar todos os nos-
sos passos. Precisamos eleger
deputados estaduais, deputa-
dos federais [hoje o partido
não tem nenhum] e temos que
avaliar todos os nossos pas-
sos”, explica o emedebista. (Es-
pecial para O Hoje)

Indicação de Humberto Aidar ao TCM pode
se tornar uma perda para o Governo, mas
suplente emedebista prega diálogo

Suplente do MDB na Alego prega
diálogo com Governo Estado

Max Menezes é
aliado do prefeito
de Aparecida
Gustavo
Mendanha (MDB)
que tenta
viabilizar chapa
majoritária em
2022



O Grêmio Anápolis segue
fazendo história e nesse do-
mingo, a equipe Anapolina es-
creverá mais um capítulo ao
entra em campo pela primei-
ra vez na grande final do Goia-
não. O time recebe o Vila Nova
na partida de ida, no estádio
Jonas Duarte, às 16 horas.

Para o confronto diante do
Vila Nova, os treinamentos no
CT Renascer foram intensos
nessa última semana, com trei-
nos nos dois períodos, além do
que nesta quinta-feira o time
comandado por Cléber Gaúcho
também treinou no estádio Jo-
nas Duarte, palco da primeira
decisão do Goianão.

A equipe da raposa tem a
certeza que não contará com
quatro atletas para os dois jo-
gos da grande decisão: o za-
gueiro Luizão, o lateral-es-
querdo Igor Milioransa e os
atacantes Jair e Matheus Por-
to, pertencem ao Vila Nova e
como estão emprestados ao
clube, no contrato os impede
de jogar contra o time colora-
do. O zagueiro Danrlei que
estava no rival de domingo, na
última temporada, pode atuar
por não tem qualquer vínculo
com o Tigrão.

Por outro lado, no time
considerado titular, que vem
fazendo excelentes jogos nas
últimas partidas, nenhum des-
falque com cartão e nem se-
quer lesão. Assim, o Grêmio
Anápolis chega completo para
a primeira decisão. Porém vale
ressaltar, quatro atletas estão
pendurados com cartão ama-
relo e em caso de mais um po-
dem desfalcar o time na fina-

líssima, que acontece no OBA,
em Goiânia, no caso do za-
gueiro Danrlei e dos atacantes
Ronald, Neto e Lucão, tendo
três titulares entre eles.

Para ficar de olho
Apesar do lado coletivo, al-

gumas individualidades têm se
destacado nesse time jovem do
Grêmio Anápolis. Três joga-
dores do sistema ofensivo vêm
dando o que falar e dando
dor de cabeça aos rivais. A co-
meçar pelo camisa 10, o meia
Vitor Braga que é o principal
responsável pelas jogadas de
criação da raposa e já tem um
gol no campeonato. O meia-
atacante Ronald, emprestado
pelo Atlético Goianiense, ba-
gunçou a vida do clube o qual
pertence e nos dois jogos da se-
mifinal, contribuiu com uma
assistência no primeiro jogo e
um gol no segundo, levando a
partida para as penalidades.

Assim como ele, o arti-
lheiro do time se trata de Lu-

cão, com quatro gols. Do mes-
mo jeito que seu companhei-
ro, só inverteu a ordem, sen-
do responsável pelo gol de
cabeça e da vitória na partida
de ida na semifinal e dando a
assistência também de cabe-
ça, para Ronald abrir o placar
no Antônio Accioly.

Embora o time tenha se
destacado pelo futebol coleti-
vo e alguns jogadores com
suas individualidades fize-
ram com que o time chegasse
nessa grande final, o dedo do
treinador Cléber Gaúcho foi
muito importante até aqui e
ele que chegou a treinar o
Grêmio Anápolis em 2019,
não pensou duas vezes antes
de retornar a equipe, ainda
na reta final do Goianão 2020
e agora tendo um trabalho
completo na atual temporada,
onde até o momento foram
catorze jogos, sete vitórias,
três empates e quatro derro-
tas. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Grêmio Anápolis confia em trabalho
coletivo para surpreender Vila Nova
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Breno Modesto

Depois de 1470 dias, o Vila
Nova entra em campo nova-
mente para disputar uma final
de Campeonato Goiano. Do dia
7 de maio de 2017, quando fi-
cou com o vice-campeonato
estadual, até este domingo (16),
quando enfrenta o Grêmio
Anápolis na primeira partida
da decisão do Goianão de 2021,
muita coisa mudou. A começar
pelo elenco, que não conta com
nenhum dos 20 atletas que fo-
ram relacionados naquele dia.

Durante a semana, o foco vi-
lanovense, segundo o técnico
Wagner Lopes, foi estudar a Ra-
posa, mas também trabalhar os
processos que estão em evolu-
ção, como a comunicação entre
atletas de diferentes setores
de campo. 

“Uma semana muito im-
portante, onde procuramos
ajustar todos os detalhes. É fi-
nal, então, é um jogo muito im-
portante para a história do
clube. É um jogo que nós sa-
bemos que precisamos ter mui-
ta concentração. Procurei es-
tudar bastante o adversário e
passar isso para os jogadores.
O que eu venho falando é que
nós temos processos em anda-
mento, desde a comunicação
entre os setores. São vários te-
mas que abordo na semana,
aproveitando os erros e acertos
que tivemos no último jogo. É
respeitar o adversário, mas

buscar fazer o nosso melhor”,
disse Wagner Lopes.

Questionado sobre qual-
quer tipo de favoritismo que
sua equipe tenha para ficar
com a taça, vindo a deixá-los
mais pressionados pela con-
quista do torneio, Wagner Lo-
pes faz questão rechaçar esse
rótulo e pede tranquilidade
aos seus comandados. 

“Não vejo pressão (pelo tí-
tulo). Vejo muito compro-
metimento dos jogadores
com o que temos treinado e
com o que tenho pedido. Vejo
também uma dedicação ab-
surda. E é isso que nós pre-
cisamos. Ter tranquilidade
para fazer dois bons jogos.
Sabemos da importância que

é para os dois clubes. Mas é
ter tranquilidade e concen-
tração. Isso é importante
para o título. Estamos bus-
cando uma boa preparação
para fazer um bom jogo no
domingo (16)”, analisou o
comandante colorado.

Mudança na defesa
Para enfrentar o Grêmio

Anápolis, neste domingo (16),
Wagner Lopes deve ter ape-
nas uma mudança em rela-
ção ao time titular que der-
rotou a Aparecidense na par-
tida de volta das semifinais.
Expulso diante do Camaleão,
o zagueiro Walisson Maia
dará lugar a Saimon, que es-
tava cumprindo suspensão

automática diante do time
de Aparecida de Goiânia. 

O restante da equipe deve
ser o mesmo que vem atuan-
do sob o comando de Wagner

Lopes, sem nenhuma outra
baixa, nem com contusão e
nem por conta de cartão ama-
relo ou vermelho. (Especial
para O Hoje)

Em Anápolis,
diante do Grêmio
Anápolis, o Tigre
inicia a disputa
pelo título goiano

O Vila Nova volta a disputar uma final de Campeonato Goiano depois de quatro anos

Nos pênaltis, Raposa passaa para a grande final do estadual 

Às vésperas do primei-
ro jogo da final do Cam-
peonato Goiano, entre Grê-
mio Anápolis e Vila Nova,
uma notícia animou os tor-
cedores de Goiânia. Isso
porque o prefeito Rogério
Cruz acenou com a possi-
bilidade de liberar a pre-
sença de público para a
partida da volta, no próxi-
mo domingo (23).

A possibilidade aparece
depois da flexibilização de
Rogério Cruz a várias áreas,
como a reabertura do par-
que Mutirama e a liberação
de eventos com até 150 pes-
soas. De acordo com o pre-
feito, existe a possibilidade,
mas com muita limitação.

“Estamos estudando (li-
berar a presença de público
no estádio). Eu tentei na se-
mana passada, mas não li-
beraram. Quem sabe, na fi-
nal, não abriremos um es-
paço? Estou pensando nisso,
mas com muita limitação.
Vou me reunir com o pes-
soal dos clubes, para ver-
mos como podemos fazer,
pois também tem a questão
da segurança. Quem tem
de garantir a segurança é o
próprio clube. Mas vamos
estudar (a possibilidade)”,
afirmou o prefeito.

A tendência é de que a
resposta quanto à libera-
ção saia apenas na próxima
semana. O que já está defi-
nido é de que o confronto
em Anápolis, neste domin-
go (16), seguirá com portões
fechados ao público. Para
que esse cenário mude e o

Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga receba qualquer
porcentagem de torcida, é
necessário que haja um aval
de Tigre e Raposa, que são
os dois clubes envolvidos na
decisão do Goianão. 

Em Goiás, não se tem a
presença de público nos
estádios desde março de
2020, quando a pandemia
da Covid-19 teve início no
Brasil. De lá pra cá, houve-
ram várias discussões so-
bre a retomada dos torce-
dores, porém ambas sem
êxito. Outros estaduais tam-
bém tentam a liberação
para suas finais de esta-
duais, mas também estão
sofrendo com o veto dos go-
vernos, como no Rio de Ja-
neiro. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Prefeito quer liberar
público na final 
do Goianão

CAMPEONATO GOIANO GOIANÃO 2021

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Primeiros 90 minutos

Heber Gomes

Data: 16 de maio de 2021. Horário: 16h. Local: Estádio Jonas
duarte, em Anápolis (GO). Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
(FiFA). Assistentes: Bruno Pires (FiFA) e Márcio Soares

t
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Grêmio Anápolis: Jordan; Baia-
no, Gut, danrlei e Mateus ro-
drigues; lúcio Fernandes, André
domingues e Vitor Braga; ro-
nald, lucão e Matheus Pereira.
Técnico: Cléber Gaúcho

Vila Nova: Georgemy; Celsi-
nho, rafael donato, Saimon e
Willian Formiga; dudu, Arthur
rezende e Alan Mineiro; Pe-
dro Bambu, Henan e Kelvin.
Técnico: Wagner lopes

xGrêmio Anápolis Vila Nova

FICHA

A tendência é

de que a

resposta
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liberação saia

na próxima

semana



Recentemente, o Goiás
anunciou um pacote de joga-
dores visando o início do Cam-
peonato Brasileiro da Série B.
Muito se deve ao trabalho do
vice-presidente de futebol Har-
lei Menezes, o qual também co-
manda a lista de contratações
do clube esmeraldino.

O dirigente do clube vem
sendo alvo de muitas críticas
dos torcedores que cobram re-
forços para que o time possa
brigar pelo acesso à Série A. O
ex-jogador e ídolo do clube es-
meraldino respondeu o que
pensa sobre e desabafou.

“Eu sinceramente não eu
não me meço pelo que as pes-
soas dizem de mim. Me meço
por aquilo que eu sou, pelo
que eu me conheço e procuro
fazer e tenho entendimento
que é correto. Muitas pessoas
que criticam, não me conhe-
cem, não me conhecem o meu
trabalho, às vezes criticam
por falar e até induzido por
outras pessoas e não tenho
essa resposta para dar para o
torcedor esmeraldino. Minha
resposta para eles sempre foi
de muita paixão, muito agra-
decimento, muito carinho
pelo o que eles me ajudaram
a ser”, disse Harlei Menezes.

Algumas contratações feitas
pela diretoria do Goiás tam-
bém tem o dedo do treinador.
Tanto a cúpula esmeraldina

quanto a comissão técnica en-
traram em consenso sobre o
nome dos jogadores levanta-
dos antes de irem atrás no
mercado para os contratá-los.

“Muitos atletas já tinham
sido armazenados num banco
de dados os quais eles seriam
escolhidos entre muitas op-
ções os quais eles se encaixa-
riam melhor no nosso perfil.
Automaticamente com a esco-
lha da comissão técnica, lide-
rada pelo Pintado, sentamos e
em uma ampla discussão de
trabalho sobre os nomes que tí-
nhamos separado com aqueles
que o treinador também ti-
nha”, concluiu o dirigente.

Próximos reforços
Próximo de assinar com o

zagueiro Matheus Salustia-
no, da Ferroviária e o lateral-
direito Daniel Borges, do Mi-
rassol, entraram mais dois

jogadores na rota esmeraldi-
na e que podem aparecer a
qualquer momento com a ca-
misa do Goiás. 

O Goiás demonstrou inte-
resse no atacante Jenison, que
disputou o Paulistão pelo Grê-
mio Novorizontino e pertence
ao Cuiabá. A diretoria esme-
raldina quer o jogador por em-
préstimo e negocia com o time
mato-grossense. Jenison mar-
cou quatro gols no Paulistão.

Outro nome que surgiu
como interesse esmeraldino
foi o zagueiro Joseph, segundo
o jornalista Venê Casagrande. O
jogador do América Mineiro es-
taria apalavrado com o Goiás e
chegaria sem custos ao clube,
porém, o Cruzeiro entrou na
disputa pela contratação do
defensor que atuou em quatro
jogos e marcou um gol na atual
temporada. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Harlei ignora críticas em relação ao
seu trabalho: “Não me conhecem”
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Vice-presidente respondeu todas as perguntas sobre as contratações 

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Tite convoca Seleção 
para próximas rodadas

ELIMINATÓRIAS

Felipe André

Ausente da final do Cam-
peonato Goiano, o Atlético Goia-
niense terá esse e o próximo
fim de semana livres para trei-
nar. Até o início do Campeonato
Brasileiro, o rubro-negro entra
em campo em mais duas opor-
tunidades, contra o Libertad-
PAR e Newell’s Old Boys-ARG
ambos pela fase de grupos da
Copa Sul-Americana, o primei-
ro destes duelos acontece na
próxima quarta (19), às 19h15
(horário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly.

“Essa semana vai ser fun-
damental, estamos totalmente
focados nesse jogo contra o Li-
bertad-PAR. Sabemos que será
difícil, vamos respeitar eles,
mas o intuito é fazer um gran-
de jogo e conseguir a vitória.
Não acho que o Atlético tenha
tido uma queda de rendimen-
to, a maratona de jogos foi mui-
to grande, com jogo em cima de
jogo. Tenho certeza que está-
vamos fazendo grandes jogos,
contra o Grêmio Anápolis cria-
mos bastante, ganhamos, mas
fomos desclassificados nos pê-
naltis. Contra o Palestino, eles ti-
veram um pouco mais de pos-

se de bola no primeiro tempo,
mas as melhores chances fo-
ram nossas”, analisou o meio-
campista João Paulo.

O elenco do Atlético ga-
nhou a última quinta-feira de
folga, se reapresentou nesta
sexta (14) e treina pela manhã
no sábado (15) e domingo (16).
Essa será a primeira vez que o
treinador Jorginho vai ter al-
guns dias a mais para treinar
a equipe, já que desde a sua
contratação, no mês passado,
ele teve ao menos duas parti-
das por semana.

“Vamos ter uns dias a mais
para treinar e nos preparar,
acredito que o treinador Jor-
ginho tenha algumas ideias,

que ele já vem implementan-
do. É um profissional muito
qualificado, juntamente com
todo o staff do Atlético Goia-
niense. Esperamos fortalecer
os pontos positivos e melhorar
os negativos. Quando ganha
não está tudo certo e quando
perde não está tudo errado”,
destacou João Paulo.

Apesar de dois resultados
consecutivos ruins para o Atlé-
tico, uma eliminação - apesar
da vitória no tempo normal - e
um empate em casa, o clima
não está ruim entre os atletas.
O rubro-negro se reapresentou
como o segundo colocado gru-
po F, já que o Libertad-PAR
venceu o Newell’s Old Boys-

ARG e assumiu, novamente, a
primeira colocação. Com isso,
uma derrota dos goianos na
próxima quarta significa a eli-
minação da competição.

“O clima está muito bom. Ti-
vemos 20 jogos invictos, per-
demos uma partida na tempo-
rada e isso é sinal que o traba-
lho está sendo bem feito. Sa-
bemos que será difícil, como to-
dos dentro do grupo, mas es-
peramos fazer um grande jogo
na quarta e conseguir a vitó-
ria”, finalizou João Paulo.

Lesionados
Na reapresentação do elen-

co, o lateral-esquerdo Natanael
e o atacante Arthur Gomes ini-

ciaram a transição física. Os
dois jogadores não enfrenta-
ram o Palestino, o primeiro por
uma lesão muscular, enquanto
o segundo sofreu uma contra-
tura, e agora intensificam a re-
cuperação para ficar à disposi-
ção para o treinador Jorginho. 

A tendência do atacante Ro-
berson, que sofreu uma lesão
de grau dois na posterior da
coxa direita, é que comece a
transição no começo da próxi-
ma semana. Pelo tempo afas-
tado dos gramados e pelo pou-
co tempo que terá para traba-
lhar com bola, fica muito difí-
cil o retorno do jogador para a
partida contra o Libertad-PAR.
(Especial para O Hoje)

Sem entrar em
campo com o time
profissional, Atlé-
tico Goianiense se-
gue a preparação
para enfrentar o Li-
bertad-PAR pela
Sul-Americana

Fim de semaNa de trabalho

Treinador Jorginho vai ter o fim de semana para treinar a equipe e espera contar com o retorno de dois jogadores

Bruno Corsino/ACG

A Seleção Brasileira
está convocada para as
próximas duas rodadas
das Eliminatórias da Copa
do Mundo FIFA Catar 2022.
Nesta última sexta (14), na
sede da CBF, o técnico Tite
divulgou a lista com 24 jo-
gadores para os confrontos
com Equador e Paraguai.
As partidas estão marca-
das para os dias 4 e 8 de ju-
nho, respectivamente.

“O momento é de ter
contato humano com os
atletas e repetir desempe-
nho do jogo do Uruguai.
Tentar retomar o padrão,
que é o objetivo e a essên-
cia, desempenho, resulta-
do e seguir vencendo”, pro-
jetou o técnico Tite.

Brasil e Equador se en-
frentam no Estádio Beira-
Rio, no dia 4 de junho, às
21h30. Quatro dias depois,
também às 21h30 (horário
de Brasília), será a vez de
duelar com o Paraguai em
Assunção. Com 24 jogado-
res convocados, a lista con-
ta com um estreante. Trata-
se do zagueiro Lucas Ve-
ríssimo, ex-Santos e atual-
mente no Benfica, de Por-
tugual. Aos 25 anos, o pau-
lista natural de Jundiaí terá
sua primeira oportunidade
com a Amarelinha.

Líder das Eliminatórias
Sul-Americanas da Copa do

Mundo após o melhor iní-
cio na competição em mais
de 50 anos, a Seleção Bra-
sileira contabiliza 12 pontos
conquistados em quatro jo-
gos disputados na competi-
ção. É a única equipe com
100% de aproveitamento
até aqui. Na última rodada,
o Brasil derrotou o Uru-
guai, fora de casa, por 2 a 0. 

Os convocados: Alisson –
Liverpool (ING), Ederson –
Manchester City (ING), We-
verton – Palmeiras, Dani Al-
ves – São Paulo, Danilo – Ju-
ventus (ITA), Renan Lodi –
Atlético de Madrid (ESP),
Alex Sandro – Juventus
(ITA), Thiago Silva – Chelsea
(ING), Marquinhos – Paris
Saint Germain (FRA), Lucas
Veríssimo – Benfica (POR),
Éder Militão – Real Madrid
(ESP), Casemiro – Real Ma-
drid (ESP), Douglas Luiz –
Aston Villa (ING), Fred –
Manchester United (ING),
Fabinho – Liverpool (ING),
Lucas Paquetá – Lyon (FRA),
Everton Ribeiro – Flamengo,
Everton – Benfica (POR), Ro-
berto Firmino – Liverpool
(ING), Gabriel Barbosa – Fla-
mengo, Gabriel Jesus – Man-
chester City (ING), Neymar
Jr. – Paris Saint Germain
(FRA), Richarlison – Everton
(ING), Vinícius Júnior – Real
Madrid (ESP). (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)
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As portas do Parque Muti-
rama já estão abertas neste
fim de semana. O funciona-
mento foi autorizado em de-
creto publicado nesta semana
e todas as recomendações sa-
nitárias devem ser cumpri-
das. Com a capacidade de vi-
sitação reduzida a 50%, o li-
mite de pessoas diariamente
passa a ser de 3 mil pessoas. O
horário de visitação é das 10h
às 16h e funcionamento se-
manal de quinta a domingo.

A partir da quinta-feira
(20), durante 10 dias, será fei-
ta uma campanha de arreca-
dação de alimentos. Como en-
trada no Parque, cada família
será solicitada a doar pelo
menos um quilo de alimento
não perecível para ajudar
pessoas afetadas peles efeitos
socioeconômicos da pande-
mia do coronavírus. O presi-
dente da Agência Municipal
de Turismo e Eventos de Goiâ-
nia (Agetul), Valdery Júnior,
informa que a cobrança do
alimento foi uma sugestão da
pasta, uma vez que diversas
pessoas perderam seus em-
pregos e algumas têm apenas
o Auxílio Emergencial como
única fonte de renda.

Segundo ele, todas as pessoas
terão a temperatura aferida
para entrar no parque, que con-
ta com diversos recipientes com
álcool em gel para higienização
das mãos. A utilização constan-

te de máscaras e o respeito ao
distanciamento social serão fis-
calizados por profissionais que
atuam na área de lazer. As me-
didas de segurança sanitárias
também serão utilizadas nas
atrações, com limite de 50% e a
total higienização dos brinque-
dos após a utilização.

Valdery ressalta que todas
as medidas recomendadas
para o acesso de pessoas e o
funcionamento do Parque já
são cumpridas desde o dia 22
de dezembro passado, quando
o Mutirama foi reaberto. "Não
será diferente agora. Precisa-
mos cuidar da saúde da popu-
lação", pontua Valdery Júnior.

Homenagem
Em forma de reconheci-

mento aos profissionais de
Saúde, a prefeitura fez uma
ação em homenagem a esses
trabalhadores que ganharam
ainda mais destaque neste úl-
timo ano em virtude da pan-
demia da Covid-19. O prefei-
to Rogério Cruz e o secretário
municipal de Saúde, Durval
Pedroso, receberam as famí-
lias dos servidores.

Rogério Cruz disse que a
ação é uma forma de agrade-
cimento e reconhecimento
pela atuação de todos profis-
sionais da Saúde. “Nossa in-
tenção é de proporcionar a

esses guerreiros, que não têm
medido esforços para salvar vi-
das, um dia de lazer com seus
familiares no nosso Parque
Mutirama”, revela. “Estamos
nos sentido extremamente
honrados em homenagear es-
ses importantes profissionais,
que são incansáveis”, disse o
presidente da Agetul.

80% de aprovação
Inserido na história da Ca-

pital, o Parque é bastante elo-
giado pelos goianienses. No
portal TripAdivsor, que for-
nece informações e opiniões
de conteúdos relacionados ao
turismo, o parque tem 80% de

aprovação. “Lugar ótimo para
se divertir e relaxar um pou-
co. A dica é chegar cedo, so-
bretudo se você for no fim de
semana. Leve comida tam-
bém para fazer piquenique
ou almoçar, pois nas proxi-
midades não tem muita op-
ção”, diz um dos visitantes.

Outro visitante, que veio
de Brasília, escreveu: “Várias
atrações para crianças peque-
nas (ate 1,30 mts) e poucas
para crianças maiores. Alguns
brinquedos desativados. O lo-
cal é relativamente bem cui-
dado. Os monitores podiam
ser mais educados. Por ser de
graça, vale a pena uma visita,
especialmente se não puder
gastar dinheiro”, avalia.

Todas as idades
O Parque Mutirama foi inau-

gurado no final da década de 60
(1969) pelo então prefeito na
época Iris Rezende Machado.
Localizado ao lado do Parque
Botafogo, o Mutirama está em
uma área criada e planejada
desde a fundação de Goiânia, es-
tando no Centro da cidade. Em
suas instalações, consta o pla-
netário que pertence à Univer-
sidade Federal de Goiás e o Par-
que dos Dinossauros, contendo
réplicas em tamanho real. O
Parque, que completou 52 anos,
além de fazer parte da história
e infância de várias pessoas,
contempla 21 atrações em fun-
cionamento e é aberto ao pú-
blico de todas as idades.

Com prejuízo na casa dos
R$ 90 bilhões, segundo a Asso-
ciação Brasileira dos Promoto-
res de Eventos (Abrape), em
Goiânia as atividades de en-
tretenimento e de turismo te-
rão 60% de desoneração tri-
butária. Incluído no rol de me-
didas adotadas pela prefeitura
com objetivo de mitigar os efei-
tos socioeconômicos da pan-
demia que assola o Brasil des-
de março de 2020, o assunto
será tratado em projeto de lei.

A proposta do Paço é re-
duzir o Imposto Sobre Serviços
(ISS) até o dia 31 de dezembro
deste ano, com possibilidade
de prorrogação, via decreto,
por no máximo 90 dias, e be-

neficiar cerca de 80 atividades
econômicas que estão entre as
mais afetadas pelos protocolos
recomendados pela Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS) para conter o avanço do
coronavírus (Covid-19).

Após o prazo, fica restabe-
lecida a base de cálculo hoje vi-
gente. “A expectativa é ameni-
zar os danos provocados na
economia local e promover o re-
torno da prestação de serviços
e a manutenção de empregos,
bem como o impulsionamento
das atividades atualmente em
ritmos desacelerados. A pro-
pósito, o aquecimento dos ser-
viços relacionados a hospeda-
gem, turismo, viagens, diver-

sões, lazer, entretenimento e
congêneres demandam o con-
sumo e a prestação de outros
serviços, ocasionando, por si
só, a alavancagem e o cresci-
mento de outras atividades lo-
cais, em um efeito cascata”,
avalia o prefeito Rogério Cruz.

Segundo ele, a redução
temporária da base de cálculo
do ISS é uma importante me-
dida de incentivo à economia
em um momento de grave cri-
se. Para tentar minimizar os
danos em Goiânia, a prefeitu-
ra vai aliviar a tributação do
setor hoteleiro em relação aos
hotéis, apart-service condo-
miniais, flat, apart-hotéis, ho-
téis residência, residence-ser-

vice, suíte-service, motéis e
pensões; locações por tempo-
rada com fornecimento de ser-
viço; agenciamento, organi-
zação, promoção, intermedia-
ção e execução de programas
de turismo, passeios, viagens,
excursões e hospedagens,
além de guias turísticos.

Já no que diz respeito aos
serviços de entretenimento,
pagarão menos impostos os
espetáculos teatrais, circenses
e de dança; as exibições cine-
matográficas, os shows, festas
e eventos de qualquer nature-
za, desfiles, festivais, recitais,
feiras, exposições, congressos,
competições, parques de di-
versão, bilhares, boliches, jo-

gos, boate, programas de au-
ditório, entre outros.

Ainda de acordo com a Abra-
pe, o cancelamento, que alcan-
ça 77,4% dos eventos, ou trans-
ferência de agendas, registrado
em 81,2% das que foram man-
tidas, em decorrência do alto po-
tencial de transmissão de coro-
navírus provocou, em todo o
País, a perda de 580 mil empre-
gos diretos, o fechamento de um
terço das empresas e fez com
que 97 em cada 100 empresas
não estejam trabalhando. Com
60 mil empresas e dois milhões
de microempresários, o seg-
mento responde por 13% do
Produto Interno Bruto (PIB).
(Especial para O Hoje)

Parque deve seguir todos os protocolos sanitários e funcionar com 50% da capacidade de público

Turismo e entretenimento terão redução de 60% no ISS

A partir da quinta-feira (20), durante 10 dias, será feita uma campanha de arrecadação de alimentos para entrada no Parque

O horário de visitação é das 10 às 16h e funcionamento de quinta a domingo

Mutirama reabre com
capacidade de 3 mil pessoas
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Estimular comportamento que gere
risco à saúde pública pode virar crime

Começa a tramitar no Senado um proje-
to de lei que permite denunciar o presiden-
te da República por crime de responsabili-
dade quando ele "praticar ato ou estimular
comportamento que potencialize grave ris-
co à saúde pública ou à integridade física e
moral da pessoa humana, na ocorrência de
epidemias e pandemias, por ação ou omis-
são deliberada". Esse projeto de lei (PL
981/2021) foi apresentado pelo senador Ja-
ques Wagner (PT-BA). Para enquadrar essas
ações como crime de responsabilidade, a pro-
posta acrescenta um item ao artigo 7º da Lei
dos Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079,
de 1950). O artigo trata dos crimes de res-
ponsabilidade contra o livre exercício dos di-
reitos políticos, individuais e sociais. Con-
forme determina essa lei, os crimes de res-
ponsabilidade, "ainda quando simplesmen-
te tentados, são passíveis da pena de perda

do cargo, com inabilitação, até cinco anos,
para o exercício de qualquer função públi-
ca, imposta pelo Senado Federal nos pro-
cessos contra o presidente da República ou
ministros de Estado, contra os ministros do
Supremo Tribunal Federal ou contra o Pro-
curador Geral da República". Na justificati-
va do projeto, Jaques Wagner argumenta que
a medida é necessária devido à situação em
que se encontra o país e às “atitudes e ações
irresponsáveis que altas autoridades go-
vernamentais lamentavelmente vêm ado-
tando”. “O Congresso Nacional não pode as-
sistir impassível e impotente à prática de atos
e comportamentos inaceitáveis e inciviliza-
dos por parte de altas autoridades que, pe-
los cargos que ocupam, têm a obrigação ins-
titucional de buscar amenizar a terrível si-
tuação pela qual passam os brasileiros, e não
de agravar essa situação”, afirma o senador.

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

Jurídica

A Segunda Seção do STJ
firmou entendimento se-
gundo o qual nas ações civis
públicas propostas por as-
sociação que atua como
substituta processual de
consumidores, têm legiti-
midade para liquidação e
execução da sentença todos

os beneficiados pela proce-
dência do pedido, indepen-
dentemente de serem filia-
dos à entidade autora. Com
a tese, poderão ter segui-
mento os recursos especiais
e agravos em recurso espe-
cial cuja tramitação estava
suspensa pelo colegiado.

Substituição processual

Aberta vaga para juiz
membro do TRE em Goiás

O presidente do TJGO,
desembargador Carlos
França, comunica a exis-
tência de uma vaga para
juiz membro efetivo do
TER-GO, da classe Juiz de
Direito I. Conforme edital,
publicado no Diário da Jus-
tiça Eletrônico, os interes-

sados têm o prazo de dez
dias úteis, contados da pu-
blicação, para as inscri-
ções.Podem se candidatar
os magistrados que se en-
contrarem lotados na en-
trância final da carreira da
Justiça Estadual e que este-
jam em plena atividade.

2 Assembleia Legislativa
de Goiás - Foi sancionada a
lei nº 20.998, que altera a
Lei nº 11.383, de 28 de de-
zembro de 1990, que dispõe
sobre as promoções dos ofi-
ciais da ativa do Corpo de
Bombeiros Militar do Esta-
do de Goiás. 

2 Prestação de serviços –
Para o TJSP, contrato verbal
de prostituição não é ilícito.

2 STJ – Prorrogados, até 1
de julho, julgamentos por vi-
deoconferência.

O ministro Alexandre de
Moraes, do STF, homologou o
total de 745 horas de cursos
realizados pelo senador Acir
Gurgacz, o que corresponde
à remição de 62 dias na sua
pena, explicando que, de
acordo com o artigo 126 da
Lei de Execução Penal o con-
denado que cumpre pena em
regime aberto poderá remir,
pela frequência a curso de
ensino regular ou de educa-
ção profissional, parte do
tempo de execução da pena.

Ministro do 
STF homologa
remição de pena
de senador preso

TRF1 concede liberdade
provisória a advogada 

A Quarta Turma do
TRF1 suspendeu a prisão
preventiva de uma advo-
gada, decretada a pedido
da Polícia Federal. O Cole-
giado considerou que a
acusada não havia sido
condenada ainda na ação
penal para ser mantida na
prisão, além de ser ré pri-
mária sem antecedentes
criminais.A advogada é
acusada de supostos cri-
mes de contrabando, lava-
gem de dinheiro, recepta-
ção qualificada, falsidade
ideológica, facilitação para
descaminho e advocacia

administrativa. Ela entrou
com pedido de habeas cor-
pus contra a sentença. O
Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do
Brasil também pediu sua
admissão nos autos, como
assistente, em defesa da
advogada.Ao julgar o pe-
dido, o relator do processo,
desembargador federal
Olindo Menezes, afirmou
em seu voto que mesmo
sendo graves, as acusações
contra a advogada ainda
dependem de certificação
e não justificam a prisão
preventiva.
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Desde janeiro Goiás já recebeu 20 remessas de vaci-
nas contra o coronavírus, totalizando em relação às va-
cinas, o Estado de Goiás já recebeu 2.435.120 doses de imu-
nizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.028.600 da As-
traZeneca e 54.990 da Pfizer. O mais recente levantamento
feito pela SES-GO, atualizado na última quinta-feira (13),
apontou que o Estado já aplicou 1.688.685 doses de vacina
contra a Covid-19, sendo 1.124.396 referentes à primei-
ra dose e 564.289 à segunda dose.

Goiás recebeu na última sexta-feira (14) mais 165.850
doses de imunizantes contra a Covid-19. As vacinas che-
garam ao estado em duas remessas. A primeira, com
131.850 vacinas, sendo 69.900 da CoronaVac e o restante,
62.250, da AstraZeneca, aterrissou no Aeroporto Interna-
cional de Goiânia ainda na madrugada. Já a segunda, com
34 mil doses de vacinas CoronaVac, produzida pelo Insti-
tuto Butantan, chegou ainda na parte da manhã.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde
de Goiás, Flúvia Amorim, as doses da CoronaVac rece-
bidas na sexta serão utilizadas para segunda dose.
“Principalmente, para que os municípios regularizem a
segunda aplicação, o restante [será usado] como primeira
dose”, afirmou. Já no caso da AstraZeneca, Flúvia des-
tacou que a orientação do Ministério da Saúde é guar-
dar para a segunda dose. “Não serão distribuídas neste
momento, mas na medida em que avançar a vacinação
nos municípios”, disse.

As doses foram encaminhadas a Central Estadual de
Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO)
para conferência. Em seguida, seguem para as 18 Re-
gionais de Saúde de Goiás, para que sejam enviadas a to-
dos os 246 municípios goianos.

Suspensão
Nesta semana, o Ministério da Saúde (MS) recomendou

a suspensão da vacinação de mulheres gestantes que não
tenham comorbidades. Segundo a pasta, aquelas que ti-
verem algum problema de saúde devem ser imunizadas
com doses da Coronavac/ Butantan e Pfizer. Nos próximos
dias será divulgado um relatório com orientações para as
gestantes que já tomaram a primeira dose da vacina da
AstraZeneca, desenvolvida pela Fiocruz.

No final de abril, o Programa Nacional de Vacinação
(PNI) decidiu que grávidas e puérperas, até 45 dias de-
pois do parto, deviam ser vacinadas devido ao cenário
epidemiológico com elevada circulação do coronavírus
e aumento de óbitos materno pela Covid-19. A conclu-
são do grupo de técnicos e especialistas foi de que o ris-
co versus benefício das gestantes era favorável às vaci-
nas. “A decisão de imunização foi baseada em critérios
exclusivamente técnicos de amplo respaldo interna-
cional”, afirmou o ministro Queiroga.

Vacinação em Goiânia
Após ultrapassar a marca de meio milhão de doses

aplicadas, a Prefeitura de Goiânia realiza, neste sába-
do (15), o “Dia D” da vacina contra a Covid-19. A cam-
panha atende pessoas com comorbidades incluídas na
Fase 1 e segunda dose da Coronavac em idosos a par-
tir de 62 anos. Com 43 postos em todas as regiões, a Ca-
pital monta estrutura para atender até 20 mil pessoas.
Agendamento para pessoas com comorbidades segue
obrigatório pelo app Prefeitura 24 horas. Apenas os ido-
sos não precisam agendar.

Ao todo, 35 unidades foram destinadas ao atendi-
mento de pessoas com comorbidades. O público preci-
sa agendar pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, além de
providenciar a documentação exigida. A recomendação
é de que o paciente agende para as unidades disponíveis
mais próximas de sua casa, agilizando o atendimento.

O prefeito Rogério Cruz comemorou o avanço no
processo de imunização contra a doença em Goiânia.
“O marco de meio milhão de doses aplicadas nos dá a
certeza que vamos conseguir vencer essa pandemia.
Não há um único dia que deixo de acompanhar o tra-
balho das equipes da secretaria de Saúde e sei que, em
breve, teremos estratégias que resultarão num avan-
ço ainda mais rápido da imunização das pessoas de
nossa cidade", afirmou.

Em Goiás, já são 577.960 casos confirmados de Covid-
19, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-
GO). Destes, são 16.058 óbitos confirmados, além de outros
299 óbitos suspeitos em investigação. A taxa de letalidade
da doença chegou a 2,78%. (Especial para O Hoje)

Goiás recebeu mais 165.850 doses na sexta

Estado recebeu
2.435.120 de
doses, aplicou
apenas 1.688.685

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Nos últimos quatro anos o
Estado registrou uma média
de 200 mortes por acidentes a
cada ano nas rodovias fede-
rais que cortam Goiás. É o que
aponta levantamento feito
pela Polícia Rodoviária (PRF).
Além disso, mais de 12 mil
pessoas ficaram feridas. De
acordo com a PRF, policiais
atenderam 10.649 acidentes
nos últimos 4 anos. Somente
no último ano em Goiás, a Po-
lícia registrou 3.226 acidentes,
sendo que destes 271 resulta-
ram em mortes.

Neste mês, a campanha
Maio Amarelo trata sobre a
conscientização no trânsito
em todo o País. Entre as prin-
cipais causas de acidentes no
trânsito em Goiás estão a fal-
ta de atenção e embriaguez
ao volante. Os dados reve-
lam que quase 14 mil condu-
tores foram flagrados utili-
zando os aparelhos telefôni-
cos na direção, durante o pe-
ríodo analisado. A desatenção
causou 32% dos acidentes,
seguida da ingestão de ál-
cool, responsável por 886 aci-
dentes, 8% do total.

Após acidente no último
sábado (8), um jovem de 25
anos morreu e o irmão gêmeo
dele ficou ferido em um aci-
dente com um ônibus. O caso
aconteceu na BR-452, na ci-
dade de Itumbiara, que fica
na região Sul do Estado. De
acordo com informações da
PRF, os irmãos estavam em
um Ford Fiesta, que tentou
uma ultrapassagem e bateu
de frente com o ônibus.

Com o ocorrido, o moto-
rista não resistiu e morreu
preso às ferragens. Já o irmão

teve ferimentos leves e foi
socorrido para um hospital de
Itumbiara. A corporação in-
formou que ele ficou trans-
tornado após ver o irmão
morto. O carro onde estavam
os gêmeos ainda rodou na
pista e bateu novamente na
traseira do ônibus após a pri-
meira colisão de frente e ficou
completamente destruído.

O ônibus, por sua vez, trans-
portava 15 trabalhadores ru-
rais. Todos os passageiros, in-
cluindo o motorista, não tive-
ram ferimento. A PRF infor-
mou que chovia muito no mo-
mento do acidente, a pista es-
tava molhada e tinha neblina.
Em depoimento, o motorista do
ônibus relatou que não conse-
guiu evitar a batida.

No último dia 29, uma car-
reata que estava transpor-
tando 137 mil litros de com-
bustível tombou na rotatória
do Anel Viário, na BR-060. O
acidente aconteceu próximo
ao Jardins Madri, na Capital.
Segundo a PRF, a carreta saiu
de Santo Antônio da Barra e
seguia para Senador Canedo.

O Corpo de Bombeiros foi
acionado para ir ao local por
conta do fogo. O motorista
teve leves ferimentos.

Tragédia
Na última quarta-feira (12),

cinco pessoas morreram após
bater o carro em uma árvore,
na GO-462, na Capital. Depois
de 15 horas do acidente, o Ins-
tituto Médico Legal (IML) con-
seguiu identificar as vítimas.
De acordo com a Polícia Civil
(PC), tratavam-se de uma mu-
lher e dois filhos, de 13 e 14
anos, o sobrinho dela, de 22, e
uma amiga da família, de 29
anos, que dirigia o carro.

Após o acidente, quatro pes-
soas morreram no local. So-
mente um menino, de 13 anos,
foi resgatado em estado grave
e direcionado para o Hospital
Estadual de Urgências Gover-
nador Otávio Lage de Siqueira
(Hugol). O adolescente perma-
neceu inconsciente, intubado
com trauma cranioencefálico
grave e fratura no fêmur e não
resistiu aos ferimentos, mor-
rendo no mesmo dia.

Mais de 5 mil sob efeito
de álcool

Ao longo de 2020, cerca de
5,6 mil pessoas foram presas
sob efeito de álcool no volan-
te, segundo dados da corpo-
ração. “A PRF, sempre obser-
vando os protocolos sanitários
de combate à Covid-19, reali-
zou 892.265 testes de alcoole-
mia em 2020. Esses números
representam o esforço de fis-
calização da instituição ao
longo do ano, com objetivo na
preservação de vidas”, diz.

Orientações
Entre as recomendações

da PRF para reduzir o risco de
acidentes no trânsito estão:
respeitar os limites de velo-
cidade, manter distância de
segurança em relação aos de-
mais veículos, ultrapassar
apenas quando houver ple-
nas condições de segurança e
não desviar a atenção do
trânsito. Também orienta os
usuários de rodovias, mes-
mo antes de viagens curtas, a
fazer uma revisão preventiva
do veículo, o que inclui a che-

cagem dos pneus, do sistema
de iluminação, dos equipa-
mentos obrigatórios, do nível
do óleo e do radiador, entre
outros itens.

Lei Seca
De acordo com o artigo

165 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), o condutor
flagrado dirigindo sob a in-
fluência de álcool ou de qual-
quer outra substância psicoa-
tiva que determine depen-
dência comete uma infração
gravíssima. Nos últimos anos,
a Lei Seca tem reduzido a to-
lerância para quantidade de
álcool no organismo.

A multa gravíssima é de R$
293,47, mas este valor pode
ser multiplicado por 10, che-
gando a R$ 2.934,70. Além da
punição no bolso, o motorista
tem a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) recolhida e
responde a um processo ad-
ministrativo que leva a sus-
pensão do direito de dirigir
por 12 meses - depois de todos
os recursos possíveis. (Espe-
cial para O Hoje)

Mais de 12 mil pes-
soas ficaram feri-
das nas rodovias fe-
derais que cortam o
Estado

Somente no último ano em Goiás, a PRF registrou 3.226 acidentes, sendo que destes 271 resultaram em mortes

Em 4 anos, Goiás registra
831 mortes em BRs

Os dois homens respon-
sáveis pela manifestação pró-
tortura realizada na Cidade
de Goiás, no dia 1º de maio fo-
ram identificados pela Polícia
Civil (PC), por meio da Dele-
gacia Municipal da cidade.
Segundo o inquérito, a mani-
festação associada à caracte-
rísticas do grupo supracista
branco Ku Klux Klan foi or-
ganizada por um homem
identificado pela PC como
D.B.S. De acordo com os in-
vestigadores, D.B.S. é quem
confeccionou a faixa com os
“Deus perdoe os torturado-
res” e trajes brancos, além de
ter determinado o percurso
da manifestação. O outro ho-
mem foi identificado pela Po-
lícia como J.O.S., que seria
uma pessoa em situação de
rua e que estava embriagado
na data da foto, segundo
aponta a investigação. 

À conclusão do inquérito,
D.B.S foi indiciado pela práti-
ca de apologia a criminosos e
incitação ao crime de racismo.
De acordo com a Polícia Civil,
o inquérito foi remetido ao Po-
der Judiciário “para a adoção
das providências cabíveis”

Com o inquérito concluído,
D.B.S. foi indiciado pela prá-
tica de apologia a criminosos
e incitação ao crime de racis-
mo. Segundo a PC, o inquéri-
to foi remetido ao Poder Ju-
diciário “para a adoção das
providências cabíveis”.

Entenda o caso
As imagens de um ato rea-

lizado na Cidade de Goiás, no
início do mês provocaram
manifestações de revolta. Nas
fotos, duas pessoas com vestes
semelhantes às usadas por
adeptos ao movimento su-

pracista branco Ku Klux Klan,
segurando uma faixa com a
frase em destaque "Deus, per-
doe os torturadores", e um
cartaz menor abaixo dizendo
"Nosso Brasil pertence ao se-
nhor Jesus" e ainda "Direita
com Bolsonaro".

À ocasião, em nota, a Pre-
feitura Municipal de Goiás
afirmou ter sido surpreendi-
da com as manifestações rea-
lizadas no dia 1° de maio, em
defesa de torturadores e da di-
tadura militar. “A utilização
de um símbolo da tradição re-
ligiosa e cultural da Cidade de
Goiás, o farricoco da procis-
são do Fogaréu, para fazer
apologia a tortura e a ditadu-
ra militar, é não somente uma
afronta a sociedade vila-
boense e a fé de nosso povo,
mas configura crime, previs-
to no art. 287 do Código Pe-
nal”, diz o comunicado.

Segundo a nota, os atos ex-
trapolaram a normalidade de-
mocrática, desrespeitando a
própria democracia e as nossas
instituições. “Celebrar a tortu-
ra, em frente ao Convento Do-
minicano, congregação que
teve membros perseguidos e
torturados é cruel. Do mesmo
modo, fazer alusão a grupos su-
premacistas e o racismo é ata-
car os Direitos Humanos con-
quistados a duras penas no
Brasil”, conclui o pronuncia-
mento.  (Maiara Dal Bosco, Es-
pecial para O Hoje)

Identificados responsáveis por ato pró-tortura 
RACISMO

As imagens do ato rno início do mês provocaram manifestações de revolta
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Tropas israelenses se
concentraram na fronteira
de Gaza nesta quinta-feira
(13) e militantes palestinos
atingiram Israel com fo-
guetes em hostilidades in-
tensas que desencadearam
choques entre judeus e ára-
bes em Israel e causam
preocupação internacional.

Dias de violência entre ju-
deus israelenses e a minoria
árabe do país se agravaram
de madrugada, quando sina-
gogas foram atacadas e con-
frontos ocorreram nas ruas
de algumas comunidades.

Diante do receio cres-
cente de que a violência
que veio à tona na segunda-
feira (10) fuja de controle, os
Estados Unidos estão des-
pachando um enviado,
Hady Amr, à região, mas os
esforços para encerrar as
piores hostilidades em anos
não parecem ter feito pro-
gresso até agora.

Em novos ataques aé-
reos em Gaza, Israel atingiu
um edifício residencial de
seis andares na Cidade de
Gaza que disse pertencer ao
Hamas, o grupo islâmico
que comanda o enclave

Ao menos 83 pessoas fo-
ram mortas em Gaza desde
que a violência se agravou
na segunda-feira, disseram
médicos, pressionando ain-
da mais hospitais já sob
grande estresse em meio à
pandemia de covid-19.

"Estamos enfrentando Is-
rael e a covid-19. Estamos en-
tre dois inimigos", disse Asad
Karam, um operário de cons-
trução de 20 anos, na lateral
de uma rua danificada du-
rante os ataques aéreos - um
poste de eletricidade caiu e os
fios se romperam.

Nos ataques de fogue-
tes mais recentes dos pa-
lestinos, um foguete atingiu
um edifício próximo da ca-
pital comercial israelense
de Tel Aviv e feriu cinco is-
raelenses, informou a polí-
cia. Sirenes foram aciona-
das em cidades de todo o Sul
de Israel, fazendo milhares
correrem para abrigos.

Sete pessoas foram
mortas em Israel, disse-
ram seus militares.

Israel colocou tropas de
combate de prontidão ao
longo da fronteira com Gaza
e está em "vários estágios de
preparação de operações
terrestres", disse um porta-
voz militar, uma medida
que lembra incursões se-
melhantes durante as guer-
ras entre Israel e Gaza em
2014 e entre 2008 e 2009.

Autoridades de saúde de
Gaza disseram estar inves-
tigando as mortes de várias
pessoas de madrugada que
disseram ter inalado gás ve-
nenoso. Amostras estão sen-
do examinadas, e eles ainda
não chegaram a nenhuma
conclusão definitiva. (ABr)

Tropas israelenses se
posicionam na fronteira 
da Faixa de Gaza

Militantes palestinos dispa-
raram mais foguetes em re-
giões comerciais de Israel nes-
ta quinta-feira (13) enquanto o
governo israelense mantém
uma pesada campanha de
bombardeios na Faixa de Gaza
e acumula tanques e tropas
na fronteira do enclave.

Após quatro dias, os con-
flitos além das fronteiras não
mostram sinais de diminui-
ção, e o primeiro-ministro is-
raelense, Benjamin Netanya-
hu, disse que a campanha "irá
levar mais tempo". Autorida-
des de Israel afirmam que o
grupo Hamas, que comanda
Gaza, precisa receber um for-
te golpe de dissuasão antes
que qualquer acordo de ces-
sar-fogo seja atingido.

A violência também se es-
palhou por comunidades mis-
tas de judeus e árabes em Is-
rael, uma nova frente no con-
flito. Sinagogas foram atacadas
e os conflitos estouraram nas
ruas de algumas cidades, le-
vando o presidente de Israel a
alertar para a possibilidade
de guerra civil.

Pelo menos 103 pessoas
foram mortas em Gaza, in-
cluindo 27 crianças, nos últi-
mos quatro dias, segundo au-
toridades médicas palestinas.
Na quinta-feira apenas, 49 pa-
lestinos foram mortos no en-
clave, maior número diário
desde segunda-feira.

Sete pessoas foram mortas
em Israel: um soldado que
patrulhava a fronteira de
Gaza, cinco civis israelenses,
entre eles duas crianças, e

um trabalhador indiano, dis-
seram autoridades. 

Temendo que a pior de tro-
ca de hostilidades na região em
anos possa sair ainda mais do
controle, os Estados Unidos es-
tão mandando seu enviado,
Hady Amr. Iniciativas por uma
trégua mediadas por Egito, Ca-
tar e a Organização das Nações
Unidas ainda não geraram ne-
nhum sinal de progresso.

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, pediu nes-
ta quinta-feira o fim da esca-
lada da violência, dizendo
que gostaria de ver uma re-
dução significativa dos ata-
ques de foguetes. 

Militantes dispararam sal-
vas de foguetes em Tel Aviv e

cidades próximas, com o sis-
tema antimísseis chamado de
Doma de Ferro interceptando
muitos deles. Comunidades
próximas à fronteira de Gaza
e da cidade de Beersheba, na
região desértica no sul do
país, também foram alvos dos
disparos.

Cinco israelenses ficaram
feridos após um foguete atin-
gir um prédio próximo a Tel
Aviv na quinta-feira. 

Três foguetes também fo-
ram disparados a partir do Lí-
bano para Israel, mas caíram
no Mar Mediterrâneo, segun-
do as Forças Armadas do país.
O ataque pareceu um gesto de
solidariedade com Gaza por
grupos palestinos no Líbano,

e não o início de uma nova
ofensiva. 

Em Gaza, aviões milita-
res israelenses atingiram um
prédio residencial de seis
andares que, segundo eles,
pertencia ao Hamas. Neta-
nyahu disse que Israel já
atingiu um total próximo a
1.000 alvos de militantes no
território palestino. 

Aeronaves israelenses
também atacaram uma cen-
tral de Inteligência do Ha-
mas e quatro apartamentos
pertencentes a comandantes
do grupo, segundo as Forças
Armadas, acrescentando que
as casas eram utilizadas para
planejar e dirigir ataques a
Israel. (ABr)

Pelo menos 103
pessoas foram
mortas em Gaza

Conflito em Gaza se intensifica
com artilharia e bombardeios

Estudo realizado no Japão
indica que cerca de 90% de
mais de uma centena de pes-
soas nas quais foram aplica-
das duas doses de vacina para
o novo coronavírus apresen-
taram anticorpos considera-
dos eficazes na imunização
contra variantes.

Uma equipe de pesquisa-
dores da Universidade Muni-
cipal de Yokohama examinou
amostras de sangue de 105
profissionais de saúde no Ja-
pão que receberam duas doses
da vacina Pfizer–BioNTech em
março e abril.

Constatou-se que 89% dos
indivíduos apresentaram
quantidade suficiente de anti-

corpos tidos como eficazes con-
tra sete variantes do novo co-
ronavírus propagadas no Rei-
no Unido, na África do Sul, no
Brasil e em outros países.

Epidemiologistas dizem que
vacinas disponíveis atualmen-
te podem ter sobre algumas va-
riantes um efeito menor do
que sobre a cepa original.

A equipe japonesa afirma
que 94% dos indivíduos in-
cluídos no estudo tiveram uma
quantidade suficiente de an-
ticorpos considerados efica-
zes contra a variante britâni-
ca; 90% contra a cepa da Áfri-
ca do Sul; 94% contra a do Bra-
sil; e 97% contra a da Índia.
Além disso, 99% apresenta-

ram em quantidade suficiente
anticorpos tidos como eficazes
contra a cepa original.

O professor Yamanaka Ta-
keharu, um dos integrantes da
equipe, interpreta os resultados
como uma mostra de que, com o
recebimento das duas doses, as
pessoas possam obter anticorpos
neutralizantes contra variantes
conhecidas atualmente. Ele ad-
verte, porém, que nem todos os
vacinados apresentaram uma
contagem suficiente de anticor-
pos neutralizantes.

Yamanaka informou, ain-
da, que a equipe incluirá no
estudo um número maior de
pessoas para a coleta de mais
dados. (ABr)

Estudo diz que vacina usada no
Japão imuniza contra variantes

Pesquisa examinou amostras de sangue de 105 profissionais de saúde

Aeronaves
israelenses
também
atacaram uma
central de
Inteligência do
Hamas e
quatro
apartamentos
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Elysia Cardoso

Pouco menos de 2h30 de es-
trada separam Brasília da Cha-
pada dos Veadeiros, um pa-
raíso natural repleto de paisa-
gens incríveis, cachoeiras de
águas claras, riachos, trilhas
pela mata e cânions. São cerca
de 655 km² de natureza em seu
mais puro estado. Um oásis
para o corpo e para a mente
não muito longe da capital fe-
deral, centro administrativo
do país e um excelente ponto
de partida para desbravar to-
das as belezas do cerrado. Mas
qual a melhor época para se
aventurar pela Chapada dos
Veadeiros?

A melhor época para se vi-
sitar a Chapada dos Veadeiros
é entre os meses de maio e se-
tembro, período de seca. Com
a ausência das chuvas, a pai-
sagem se torna ainda mais bo-
nita no cerrado, sobretudo no
finalzinho da tarde, com um
belíssimo pôr do sol. A tempe-
ratura também ajuda a tornar
o ambiente ainda mais agra-
dável na alta temporada. Mes-
mo no inverno os dias costu-
mam ser quentes, ensolarados
e quase que perfeitos para cur-
tir o dia nas cachoeiras. As
águas, no entanto, não apre-
sentam o mesmo fresco. A dica
é pular de uma vez e relaxar.
De noite a temperatura cai.

Entre os meses de outubro
e abril, ao contrário do período
de seca, as chuvas dominam o
lugar e oferecem experiências
um tanto quanto diferentes
para o turista. Há de se tomar
cuidado com o iminente risco
das trombas d’água, principal-

mente entre dezembro e ja-
neiro, que é quando mais cho-
ve. A única certeza, no entan-
to, é que independentemente
da época, a Chapada dos Vea-
deiros continuará sendo bela
de janeiro a janeiro.

O que ver e fazer?
Opções de lazer e entrete-

nimento na Chapada dos Vea-
deiros é o que não faltam. O
local é simplesmente perfeito
para quem ama natureza e
não vive sem uma boa trilha
e, claro, um refrescante ba-
nho de cachoeira. As quedas
d’água, aliás, são o grande
destaque da região. Há de

tudo um pouco. Desde for-
mações naturais com águas
cristalinas e calmas à cascatas
enormes e de difícil acesso até
mesmo de carro.

O Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros é a
principal atração da região.
Localizado entre as ‘cidades
bases’ de Alto do Paraíso, Ca-
valcante e São Jorge, o par-
que abriga os roteiros mais
famosos e reconhecidos da
região. A biodiversidade lo-
cal, aliás, alçou o Parque Na-
cional da Chapada dos Vea-
deiros ao título de Patrimô-
nio Mundial da UNESCO.

Afora o parque, algumas

formações naturais, como o
famoso Vale da Lua, ou as ca-
choeiras do Segredo, Almé-
cegas I e II, Loquinhas, San-
ta Bárbara e dos Macaqui-
nhos, apenas citando algu-
mas, também merece uma
generosa visita.

Experiência completa
Nem só de quedas d’água

vive o turismo na Chapada
dos Veadeiros. As cidades de
Alto Paraíso, Cavalcante e São
Jorge abrigam uma grande va-
riedade de restaurantes com
pratos cheios de sabor e culi-
nária muito bem temperada,
bares aconchegantes para um
happy-hour e um comércio re-
pleto de peças produzidas por
artesãos locais. Não estranhe
ao encontrar ets, naves espa-
ciais, cristais e outros artefatos
exotéricos espalhados pelas
lojinhas locais. O misticismo é
bastante comum nessa região.
Inclusive em práticas de bem-
estar, como terapias e trata-
mentos holísticos para o corpo
e para a mente.

Esticadinha até Brasília
Na ida ou na volta, combi-

nar a Chapada dos Veadeiros
com capital federal pode ser
uma excelente ideia para sair
da rotina e conhecer o cerrado
como um todo. Longe de ser
apenas uma cidade-dormitório,
onde transitam apenas políti-
cos e executivos engravatados,
Brasília apresenta um lado cos-
mopolita só seu, onde exibe en-
dereços charmosos e estrelados
no âmbito da gastronomia, da
diversão e do lazer. (Especial
para O Hoje)

Durante a alta temporada intercalar a Capital Federal com as belezas da chapada é opção para relaxar 

Essência

Combinar a
Chapada dos
Veadeiros com
Capital Federal
pode ser uma
excelente ideia
para sair da
rotina

Chapada dos 
Veadeiros: quando ir?



CELEBRIDADES

Sasha Meneghel e João Figueiredo estão
casados! A filha de Xuxa e o músico com-
partilharam as mesmas fotos em suas redes
sociais nesta sexta-feira (14). "Me casei
com meu melhor amigo. Vou passar o res-
to da minha vida sorrindo do seu lado", es-
creveu a Designer, que tem planos de pas-
sar a lua-de-mel nas Ilhas Gregas. "A nossa
canção sempre foi o amor, agora ela vai to-
car para sempre! Eu me casei com a minha
melhor amiga", legendou o cantor, que
homenageou Sasha com música ao lhe de-
dicar canção durante live. Sasha e João es-
tão juntos desde dezembro de 2019, mas só

assumiram o namoro em abril do ano se-
guinte. Já em novembro passado ficaram
noivos, revelando o novo passo no rela-
cionamento três meses mais tarde. Em
uma das imagens, o músico aparece colo-
cando a aliança na mão de Sasha. E na ou-
tra, os dois surgem abraçados, com ele lhe
dando um beijo. A também filha de Lu-
ciano Szafir chamou atenção por escolher
um tênis para a cerimônia. Eles já sabem
onde vão passar a lua de mel. O jovem ca-
sal escolheu viajar para as Ilhas Gregas
após o casamento, segundo informações do
jornal ‘Extra’. (Purepeople)

Sasha Meneghel e João Figueiredo anunciam
casamento em fotos: “Resto da vida sorrindo”
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Samba e
sertanejo
Mumuzinho apresenta seu novo pro-
jeto, o EP ‘Playlist 2’ com seis faixas

Lanna Oliveira

Samba é sinônimo de
Brasil e os brasileiros fa-
zem jus a essa fama. Um
dos representantes fieis e
consagrados do gênero
chega com mais um traba-
lho que já conquistou o pú-
blico. Mumuzinhoacumula
mais de 2.5 milhões de ou-
vintes mensais só no Spo-
tify e não satisfeito acaba
de lançar a segunda parte
do projeto ‘Playlist 2’. O
novo trabalho traz seis fai-
xas e, para a surpresa dos
fãs, chega com participação
especial inesperada. Apre-
sentada em fevereiro, a
primeira parte de ‘Playlist’
marca o retorno à música
romântica do expoente do
novo samba brasileiro.

“Neste segundo EP,
trouxe mais músicas ro-
mânticas, todas inéditas,
e novas participações es-
peciais. Estou muito feliz
porque essa é a primeira
vez que eu gravo com ser-
tanejos e escolhi meus par-
ceiros e talentosíssimos ir-
mãos Matheus &Kauan,
com quem eu sempre tive
vontade de fazer um feat.
O resultado ficou incrível!
Estou apostando muito
nessa união. Além disso, o
disco ainda traz as colabo-
rações da cantora Karinah
e de Diogo Nogueira, um
cara que sempre foi uma
referência de sambista”
explica Mumuzinho.

Este é o primeiro feat
sertanejo de carreira de
Mumuzinho e ele escolheu
a dupla Matheus &Kauan
para acompanhá-lo na mú-
sica ‘Tomara’. Ainda no EP,
o sambista aproveita para
homenagear, também, as

vozes femininas do pagode
com a participação de Ka-
rinah, além da colaboração
mais que especial do can-
tor e parceiro Diogo No-
gueira, cantor conceitua-
do no cenário do samba.
Para assistir a parceria en-
tre o samba e o sertanejo, o
clipe está disponível no
youtube.com/mumuzinho.

O artista vai disponibi-
lizar semanalmente, a par-
tir do dia 26 de maio, os cli-
pes do EP. O primeiro sin-
gle, ‘Tomara’, já está dispo-
nível com um divertido vi-
deoclipe, dirigido por Bru-
no Fiorovanti e Mumuzi-
nho. O vídeo, gravado no
tradicional bar Rio Scena-
rium, no Rio de Janeiro, é
inspirado na vibe dos anos
1970. Com composição de
Rodrigo Oliveira, Cleitinho
Persona e Elizeu Henrique,
a música conta a história
dos anseios de alguém que
está sofrendo por amor e
acaba encontrando a pes-
soa amada na balada.

A faixa-título da pri-
meira parte do projeto traz
a participação de Camila de
Lucas, entrou no Top 200
do Spotify Brasil e já conta
com mais de 8.5 milhões de
streams só na plataforma.
Para o novo trabalho, Mu-
muzinho contou com os
produtores e amigos Bruno
Cardoso, vocalista do Sor-
riso Maroto, e Leandro Go-
mes, o Lelê (ex-percussio-
nista do grupo), resgatando
a parceria vitoriosa dos
três primeiros álbuns do
cantor, ‘Dom de Sonhar’
(2012), ‘Mumuzinho Ao
Vivo’ (2013) e ‘Fala Meu
Nome Aí’ (2015). (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Mumuzinho e Matheus &Kauan lançam o single ‘Tomara’

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

NOTA AO LEITOR
t

Nesta obra, Silvana Benjamin Deodato trouxe uma escrita repleta de rimas divertidas 

LIVRARIA
t

Ele acontece na ca-
lada da noite e sem
perceber movimenta
toda a casa. Troca a
roupa de cama, coloca
tudo na máquina e
muda o pijama da
criança. A saga das fa-
mílias que passam
pelo famoso ‘xixi na
cama’ parece não ter
fim. Para auxiliar os
pais, educadores e
profissionais da saúde
nessa rotina estres-
sante, a médica e es-
critora Silvana Deo-
dato, lançou o livro
infantil ‘O menino que
dormia na banheira – Uma
história sobre xixi na cama’.

Com uma escrita repleta
de rimas divertidas, o perso-
nagem principal é apresen-
tado como ‘o menino’ – uma
criança comum, que brinca,
corre, come e se diverte. À
noite se prepara para dor-
mir e sempre tem o mesmo
relaxante sonho: que está to-
mando banho em uma ba-
nheira. Quando acorda, vem
o pesadelo, e em seguida as
águas rolam pelo colchão.
Sua mãe sem saber mais o
que fazer lhe deu um novo
‘brinquedo’, um relógio ‘dife-
rentão’, que só poderia ser
usado à noite.

O brinquedo, na verdade

é um alarme para ser colo-
cado no braço e lembrar o
menino de acordar no meio
da noite, quando o xixi co-
meça a surgir e entra em
contato com o dispositivo na
roupa da criança, evitando os
incidentes noturnos, mas
também a exaustiva marato-
na para deixar tudo em or-
dem. Apesar de ser uma his-
tória lúdica para os pequenos,
a intenção da autora foi re-
passar o seu conhecimento
como médica de família e co-
munidade às pessoas que so-
frem com esse dilema.

"Enquanto o menino dor-
mia - Quase sempre aconte-
cia: Ele sonhava que se ba-
nhava e era tão legal não ti-

nha nada igual ficar
deitado na banheira
a noite inteira" (O Me-
nino que Dormia na
Banheira, pág. 04 e 05)

Silvana Deodato
antes de se formar
médica trabalhou
como cuidadora de
crianças em creche o
que lhe confere ba-
gagem teórica e prá-
tica sobre o assunto.
Sempre teve interesse
em unir a medicina e
a escrita por meio de
narrativas e poesia, e
assim lançar luz sobre
temas da saúde de

forma leve e descontraída.

A autora
Silvana Benjamin Deoda-

to é médica de família e co-
munidade e ama escrever,
especialmente poemas.  Antes
de ser médica, trabalha como
cuidadora de crianças em
creche, secretária de escola e
técnica de enfermagem.  En-
quanto isso a poesia ia sendo
um passatempo.  Em 2019
escreveu uma cartilha sobre
o Programa Saúde na Escola,
em forma de poemas.  Publi-
ca sua poesia no Instagram e
deseja levar educação em
saúde através da literatura,
não só para crianças, mas
para toda a família.

Uma história 
sobre xixi na cama
Lançamento da médica Silvana Deodato, o livro infantil au-
xilia pais, educadores e profissionais da área da saúde a aju-
darem crianças que sofrem de enurese noturna



FiLMes

Druk - Mais uma Rodada -
druk - Mais uma rodada é a
história de quatro professores
com problemas em suas vi-
das, testando a teoria de que
ao manter um nível constan-
te de álcool em suas corren-
tes sanguíneas, suas vidas
irão melhorar. de início, os re-
sultados são animadores, po-
rém, no decorrer da expe-
riência, eles percebem que
nem tudo é tão simples as-
sim. direção: Thomas Vinter-
berg. Elenco: MadsMikkelsen,
Thomas Bo larsen, Magnus
Millang. Streaming: now.

O Jardim Secreto - no início do
século XX, Mary lennox (Kate
Maberly) vivia na Índia com
seus pais, que não lhe davam
muita atenção. Porém um es-
touro de elefantes os mata e,
seis meses depois, Mary de-
sembarca em liverpool, na in-
glaterra, para viver com lorde
Archibald Craven (John lynch),
seu tio, na mansão Misselth-
waite, uma construção feita
de pedra, madeira e metal na
qual existem segredos e anti-
gas feridas. Mary estava as-
sustada naquele solar com vá-
rias dezenas de quartos e era
incrivelmente mimada, pois
lhe desagradava a idéia de
vestir suas roupas, já que na Ín-
dia isto era tarefa de suas aias.
A mansão é administrada pela
Sra. Medlock (Maggie Smith),
uma rigorosa e fria governan-
ta. lorde Craven perdeu a mu-
lher há dez anos e nunca mais
conseguiu superar a tragédia.
Para piorar Colin Craven (Hey-
donProwse), seu filho, tam-
bém sobre de extrema apatia,
sempre recolhido no seu quar-
to. diretor: Agnieszka Holland.
Elenco: irène Jacob, Kate Ma-
berly, Maggie Smith. Strea-
ming: now.

Orgulho e Preconceito - in-
glaterra, 1797. As cinco ir-
mãs Bennet - Elizabeth (Keira
Knightley), Jane (rosamund
Pike), lydia ( Jena Malone),
Mary (Talulahriley) e Kitty (Ca-
rey Mulligan) - foram criadas
por uma mãe (Brenda Blet-
hyn) que tinha fixação em

lhes encontrar maridos que
garantissem seu futuro. Po-
rém Elizabeth deseja ter uma
vida mais ampla do que ape-
nas se dedicar ao marido,
sendo apoiada pelo pai (do-
nald Sutherland). Quando o
sr. Bingley (Simon Woods),
um solteiro rico, passa a mo-
rar em uma mansão vizinha,
as irmãs logo ficam agitadas.
Jane logo parece que con-
quistará o coração do novo vi-
zinho, enquanto que Eliza-
beth conhece o bonito e es-
nobe sr. darcy (Matthew Mac-
fadyen). Os encontros entre
Elizabeth e darcy passam a
ser cada vez mais constantes,
apesar deles sempre discuti-
rem. diretor: Joe Wright. Elen-
co: Keira Knightley, Matthew
Macfadyen, rosamund Pike.
Streaming: Starzplay.

Cabras da Peste - Em Ca-
bras da Peste, acompanha-
mos a história do cearense
Bruceuilis (Edmilson Filho) e
do paulista Trindade (Mat-
heus nachtergaele), dois po-
licias totalmente incompatí-
veis que são forçados a tra-
balhar juntos para resgatar a
Celestina, uma cabra que é
considerada o patrimônio do
Ceará. durante a investiga-
ção, os dois descobrem que o
sumiço do animal está inter-
ligado com as ações crimino-
sas de luva Branca, o maior
alvo da polícia de São Paulo.
Juntos, Bruceuilis e Trindade
precisarão desmascarar a
quadrilha comandada pelo
traficante de entorpecentes e

mostrar que ainda são poli-
ciais de verdade. no estilo
buddycop, o filme apresenta
aquele clássico toque à bra-
sileira. direção: Vitor Brandt.
Elenco: Edmilson Filho, Mat-
heus nachtergaele, Falcão.
Streaming: netflix.

sÉRies

Last Chance U: Basquete -
derivada da vencedora do
Emmy “last Chance u”, last
Chance u: Basquete é uma sé-
rie documental que traz um
olhar honesto e íntimo sobre
o mundo do basquete uni-
versitário comunitário. Ao lon-
go de oito episódios, os es-
pectadores podem acompa-
nhar o East los Angeles Col-
lege Huskies (ElAC) em sua
busca pelo título do campeo-
nato de basquete na Califór-
nia. liderada pelo apaixonado
treinador John Mosley, a equi-
pe do ElAC conta com ex-
atletas de alto desempenho
que se esforçam para provar
que têm uma última chance
de realizar seus sonhos. Mas
o sucesso do grupo vai ser
posto à prova enquanto os jo-
gadores lutam contra adver-
sidades, demônios internos e
emoções dentro e fora da
quadra. Streaming: netflix.

Mistérios do Detetive Mur-
doch - William Murdoch é
um detetive que resolve ca-
sos usando técnicas forenses
progressivas em Toronto, Ca-
nadá, nos anos 1890. Ao seu
lado, ele tem a bela detetive

Julia Ogden, que também
luta contra o preconceito e os
valores tradicionais. direção:
Cal Coons. Elenco: Yannick-
Bisson, Helene Joy, Jonny
Harris, Thomas Craig, lach-
lan Murdoch, Kristian Bruun.
Streaming: Globoplay.

Doutor Castor - Esta é uma sé-
rie documental que conta a
história de Castor de Andrade,
o bicheiro mais famoso do rio
de Janeiro. A produção explora
as múltiplas facetas de um per-
sonagem que transitava em
diversos ambientes, desde o
jogo do bicho e a criminalida-
de até duas paixões populares,
como o Carnaval e o futebol.
no final dos anos 60, Castor as-
sumiu a direção do Bangu e
conquistou diversos títulos,
como o Campeonato Carioca
de 1966. Castor também atuou
como presidente da Mocidade
independente de Padre Mi-
guel, escola de samba pela
qual era apaixonado e com a
qual se consagrou campeão
cinco vezes. Os quatro episó-
dios trazem casos irreverentes
e situações inéditas do lendá-
rio contraventor, que morreu
em 1997, depois de construir
um império patrocinado pelo
samba, pelo futebol e pela vio-
lência. Entre os entrevistados
está Agnaldo Timóteo, cantor
que era amigo íntimo de Cas-
tor e que, inclusive, interpretou
a canção “Ave Maria” no velório
do bicheiro. direção: rodrigo
Araújo, Marco Antônio Araújo.
Elenco: Agnaldo Timóteo. Strea-
ming: Globoplay.

‘Last Chance U: Basquete’ é uma série que traz um olhar sobre o mundo do basquete universitário

tSUPER TELA

Vivência musical
A Camerata Filarmônica

Brasileira, projeto que pro-
move a formação e a vivência
musical de forma gratuita
para crianças e adolescentes
de baixa renda da cidade de
indaiatuba (SP), promove o
primeiro concerto neste sá-
bado (15), a partir das 20h
com transmissão ao vivo.
neste primeiro concerto do
ano, são apresentadas obras
da brasileira Chiquinha Gon-
zaga, da venezuelana Teresa
Carreño e dos compositores
Tchaikovsky e Warlock, com
solos executados pelo violi-
nista Alexandre Cruz, reco-
nhecido pela sua versatilida-
de em performances em re-
pertórios que vão desde a
música antiga até os grandes
concertos para violino do sé-
culo XiX e XX. Quando: Sába-
do (15). Onde:
facebook.com/camerataaca-
fi. Horário: 20h.

Live solidária
O Governo de Goiás, por

meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), realiza
neste sábado (15), às 19h, a 2ª
edição da live Cultural Soli-
dária, transmitida ao vivo di-
reto do palco do Teatro Goiâ-
nia. desta vez, o evento be-
neficente apresenta clássicos
do pop rock interpretados
pelas bandas goianas loop
Cross e Clube retrô, além de
cantores da cena de rock in-

dependente, todos acompa-
nhados pelo grupo de cordas
da Orquestra Filarmônica de
Goiás. Estão confirmadas nes-
ta edição as participações es-
peciais de nila Branco, Viní-
cius Stival, Andre Buenno,
rubinho Gabba, Eveny Sipião
e Adhemar rocha. Quando:
Sábado (15). Onde: Tv Brasil
Central. Horário: 19h.

Rainha das lives
neste sábado (15), ocorre

uma das lives mais esperadas
pelo público, da cantora Ma-
rília Mendonça. A rainha da
sofrência anunciou a realiza-
ção do show online durante
sua primeira participação no
programa ‘Mais Você’. A apre-
sentadora Ana Maria Braga
celebrou a notícia em primei-

ra mão e comunicou que vai
mandar foto assistindo a live
em sua casa para Marília. Sem
realizar eventos com a pre-
sença do público desde mar-
ço do ano passado, a saída
para a cantora ter momentos
com os fãs foi a transmissão
de shows virtuais. A sertane-
ja chegou a ter a live mais as-
sistida no YouTube no mundo
em 2020. Quando: Sábado
(15). Onde: youtube.com/ma-
riliamendonca. Horário: 20h.

Disco ‘sentido’
Termina neste domingo

(16), às 20h, a programação
do Palco Virtual, no site do
itaú Cultural www.itaucultu-
ral.org.br. A cantora e com-
positora Vanessa Moreno

toca pela primeira vez as mú-
sicas do seu novo disco, lan-
çado no começo deste mês.
‘Sentido’ é composto, em sua
maioria, de faixas autorais, e
a artista assina ainda os ar-
ranjos e a produção musical
do álbum, que traz uma at-
mosfera do feminino, uma
vez que as parcerias são todas
com mulheres. Conta, além
disso, com duas releituras de
influências importantes para
Vanessa Moreno: rosa Passos
e Joyce Moreno. Quando: do-
mingo (16). Onde: www.itau-
cultural.org.br.Horário: 20h.

espetáculo musical
O premiado projeto ‘Gran-

des Músicos para Pequenos’
apresenta sua segunda live do
ano em parceria com o di-
versão em Cena. Com direção
de diego Morais e roteiro e
apresentação de Pedro Hen-
rique lopes, o programa vai
exibir neste domingo (16), às
16h, o espetáculo inédito
‘Playground do Grandes Mú-
sicos para Pequenos’ e qua-
dros divertidos para toda a fa-
mília. A peça virtual é dividida
em blocos temáticos e instiga
a imaginação infantil a viajar
através das diversas sonori-
dades do Brasil. na trilha so-
nora, estão sucessos como
‘Vamos Fugir’, ‘O Carimbador
Maluco’, ‘Cantores do rádio’ e
‘Touradas em Madri’. Quando:
domingo (16). Onde:youtu-
be.com/FundacaoArcelorMit-
tal. Horário: 16h. 

Marília Mendonça apresenta live hoje (15), às 20h

AGENDA
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HORÓSCOPO
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Tudo é possível, querido aria-
no: pode dar tudo certo ou tudo
errado neste dia. Para dar certo
é preciso acreditar na própria ca-
pacidade de aprender algo novo
e de trazer à tona um jeito novo
de fazer ou de lidar com as coi-
sas hoje.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

A lua, hoje, mergulha no sig-
no de Câncer e faz boa conexão
com Júpiter, portanto ativa a for-
ça da sua conexão com a vida.
Existe uma grande energia de
magnetismo no seu dia. Poderá
atrair boas oportunidades, mas
é preciso ter autoconfiança.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

A lua hoje mergulha no sig-
no de Câncer e faz boa conexão
com Júpiter, portanto ativa a
sua força interna e te ajuda a
manter seus limites. isso é es-
sencial para o seu bem-estar,
querido geminiano. diminua o
ritmo e cuide bem do seu corpo
e das suas emoções.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

A lua mergulha no signo de
Câncer e faz boa conexão com Jú-
piter, portanto ativa a necessi-
dade de olhar para dentro. Essa
é a chave para tomar decisões
que serão exigidas no dia de
hoje e para avançar pela vida. Se
não fizer isso, pode ficar parali-
sado pela dúvida.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Pense em fazer o que é cer-
to, não o que você deseja. Para
hoje, solte! Solte tudo o que não
te faz bem. Permita-se refletir,
meditar, amar-se e perdoar-se...
então pode começar a desatar
os nós das coisas que andam
amarradas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

é preciso se harmonizar com
as pessoas à sua volta: amigos,
comunidade, grupos que fre-
quenta... Só assim você vai sen-
tir mais paz na sua vida. Pode ser
também que a vida te encaminhe
a estar em contato com mais
pessoas, o que exigirá de você
jogo de cintura.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

A lua, hoje, mergulha no sig-
no de Câncer e faz boa conexão
com Júpiter, portanto ativa sua
conexão com o trabalho e traz
boas surpresas nesse espaço.
Pode haver reconhecimento ou
crescimento em sua área de atua-
ção, mas é preciso uma boa dose
de cooperação da sua parte.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje sua criatividade está ati-
va, o que pode levá-lo a ter uma
grande ideia no dia de hoje. é re-
comendado que acredite em suas
próprias ideias. O dia também é fa-
vorável para estudar, aprender
com alguém e se reconectar po-
sitivamente com seu passado.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Se vocês estiverem guardan-
do muitas emoções negativas,
elas podem irromper por qual-
quer bobagem hoje, levando você
a um descontrole emocional. Por-
tanto vale a pena soltar as ten-
sões e fazer coisas agradáveis.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia tem um tom de agita-
ção e efervescência, tornando-
o cheio de atividades. Vale a
pena ver os prós e contras de
qualquer situação antes de dar
sua opinião ou tomar algo como
verdade absoluta. Você pode,
inclusive, não estar com um bom
senso de justiça hoje.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Cuidado com as suas finan-
ças. Para o dinheiro fluir é preci-
so fazer o que ama. não tem jei-
to, o trabalho pode ficar insus-
tentável se ele for feito sem pro-
pósito, sem a verdade da alma.
Para hoje: fazer o que ama!

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A lua mergulha hoje no signo
de Câncer e faz boa conexão com
Júpiter, portanto mantenha o co-
ração leve, sem mágoas e sem se
prender ao passado. O futuro é
aqui e agora. Agradeça o passa-
do, mas volte para o presente.



Todos temos nossas preferências
na moda, inclusive quando o assunto
é estampa e padronagem. Muitos já
têm aquelas que, independentemen-
te das tendências, estão sempre com-
pondo os looks. Estes “desenhos” são
tão conquistadores, que geram um
verdadeiro sentimento de pertenci-
mento. Tem gente que ama o xadrez,
outros preferem as estampas florais,
e por aí vai. Apesar de, na mente, pa-
recerem a mesma coisa, padronagem
e estampa são opostos um do outro. A
primeira, como entrega o nome, está
relacionada ao padrão do tecido —
não tendo como referência apenas o
desenho, popularmente chamado de
estampa, mas especificamente a cons-
trução do tecido, ou seja, a trama. Nas
padronagens, os tecidos já vêm pron-
tos e o desenho é formado na própria
tecelagem. Já as estampas são dese-
nhos adicionados ao tecido liso. Parece
simples, mas não é! E a forma de uso
também pode fazer a diferença na
hora de compor um look.

A dica para diferenciá-las é que, na
dúvida se é padronagem ou estampa,
basta olhar o lado avesso do tecido. Se
for estampa, o desenho não é nítido, se
for padronagem, será como um “ne-
gativo” da frente. Apesar dessa dife-
rença, quando o assunto é combinação

e construção de look, tanto a padro-
nagem quanto a estampa podem in-
crementar o visual, se tornando peça
chave da produção. Pode ser uma ter-
ceira peça ou um ponto focal, como um
sapato, cinto ou bolsa. 

Padronagens e estampas, direta-
mente, comunicam uma mensagem,
à exemplo do animal print, que cos-
tuma transmitir a imagem de uma
mulher sensual, ousada e segura de si.
Já o floral é muito característico de
um estilo romântico, alegre e delica-
do. O poá, por sua vez, expõe elegân-
cia e modernidade, em contraponto
ao xadrez, que é mais charmoso e pas-
sa segurança.  

Mas como usar as estampas e pa-
dronagens a seu favor na hora de
montar um look? Para iniciantes ou
inseguros na hora de montar com-
binações, o recomendado é evitar pe-
ças com desenhos muito grandes e se
atentar na harmonia das cores e pe-
ças. No caso de mix de estampas, por
exemplo, para não gerar uma com-
petição por atenção entre as peças,
tente juntar estampas diferentes,
mas com cores próximas, como
shorts de tons quentes, com uma
blusa com cores semelhantes ou aná-
logas. Em resumo, é importante que
estampa ou padronagem tenham

um ponto em comum com o restan-
te da composição. Pode ser uma cor
ou um formato que esteja presente
nas peças. Algumas combinações
são bem assertivas como as listras
com onça, poá com onça, o floral com
o poá. Para quem tem vontade de ou-
sar, mas ainda tem medo, o ideal é
usar peças com desenhos de apenas
duas cores, ou seja, preto e branco,
branco e azul, vermelho e preto e as-
sim por diante.  

O friozinho está chegando em Goiâ-
nia, clima bem propício para os mais
variados tipos de xadrez, pied de pou-
le e animal print. Mas isso não quer di-
zer que o floral não seja uma boa es-
colha, apesar de ser uma estampa
atemporal, ela remete ao verão. A dica
é abusar nos acessórios, como bota, co-
turno ou uma terceira peça como ja-
quetinha jeans, blazer e colete.

Agora, se você quer ousar um pou-
co no visual do dia a dia, tente mistu-
rar estampas com cores fortes, ou
faça um mix de estampa grande e pe-
quena. Outra boa opção é apostar na
mesma estampa, só que em tama-
nhos diferentes. Como floral mais
mini-floral, animal print na blusa e
animal print menor nos sapatos. Sol-
te a criatividade! As estampas e pa-
dronagens são perfeitas para isso!
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Estampa e
padronagem 
não são a 
mesma coisa

16 n Essência

Tem gente que ama o xadrez, outros preferem 
as estampas florais, e por aí vai. Apesar de, 
na mente, parecerem a mesma coisa,
padronagem e estampa são opostos um do outro

Listrado com xadrez pode sim

Emily in Paris
com mix de

animal print e
estampa de

cidade

O mix de
estampas
ganhou o
Street
Wear

Mix de listrados



Em Goiás, em
uma das
principais datas
comemorativas, o
varejo apresentou
crescimento de
39,5% 

Pelo segundo ano consecu-
tivo o Dia das Mães, em decor-
rência do vírus da Covid-19, foi
comemorado em meio a pan-
demia. Apesar das circunstân-
cias e medidas restritivas por
conta da situação, as vendas no
varejo, principalmente na se-
mana da comemoração, apre-
sentaram crescimento de
45,6% frente ao mesmo perío-
do do ano anterior, segundo
pesquisa da Cielo, as informa-
ções compreendem os dias de
03 a 09 de maio. O Dia das Mães
é considerado a segunda maior
data de vendas para o setor do
varejo.

Em detalhamento, a pes-
quisa revela que o crescimen-
to do setor varejista foi puxado
por produtos relacionados a
clientes, consolidando 101,5%
de aumento. Dentre os produ-
tos selecionados para presentes
estão em destaque os direcio-
nados ao vestuário, com 220,5%
de crescimento e Óticas e Joa-
lherias, com 136,6%. Logo atrás
seguem o departamento de mó-
veis e eletrodomésticos, com
72,3%, o de livrarias e papela-
rias, com 59,8%, cosméticos e
higiene pessoal, 53,2%, ficando
os demais setores com 26,0%.

“O aumento das vendas em
relação ao ano passado está re-
lacionado ao maior número
de estabelecimentos comer-
ciais em funcionamento neste

ano. Em 2020 o Dia das Mães
caiu no início da pandemia, pe-
ríodo em que o Varejo atra-
vessou seu pior momento em
razão das medidas de isola-
mento”, afirma Pedro Lippi,
Head de Inteligência da Cielo

De acordo com a pesquisa
da Cielo, todas as regiões cres-
ceram mais de dois dígitos. A
região Nordeste, apresentou
74,0% de faturamento. Nas
unidades federais, a Paraíba
apresentou o maior cresci-
mento com 104,7%. Em Goiás,
puxado pelos setores tradicio-
nais de presentes, o varejo
apresentou crescimento de
39,5%. Em relação aos produ-
tos, entraram em destaque os
setores de óticas e joalherias,

com 127,6% e vestuário, com
88,3% de crescimento.

De acordo com a atendente
e vendedora de varejo, Ketlim
Sousa, na sexta-feira anterior
ao dia de comemoração às
mães, na loja em que trabalha
houve um grande fluxo de pes-
soas, da qual ela nunca tinha
visto tanto durante outras datas
comemorativas. “Foi algo que
ninguém estava esperando por
conta da pandemia, era procu-
ra por presente para mães, so-
gras, irmãs, foi um fluxo muito
bom de pessoas”, conta.  

Segundo a atendente, ape-
sar do grande fluxo de pessoas
na loja física, onde também,
houve grande demanda do
público por compras na mo-

dalidade on-line. Segundo ela,
teve-se também grande pro-
cura de público de outros es-
tados. “Antes da semana do
dia das mães, recebemos di-
versos contatos de Minas Ge-
rais e Mato Grosso procuran-
do por roupas para presentear
as mães. Infelizmente, não
conseguimos atender muitas
pessoas por conta de manda-
rem mensagem muito perto
do dia e a encomenda poderia
não chegar a tempo”, finaliza. 

Previsões quase
concretas

Antes da comemoração da
data, a Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas pes-
quisou sobre o potencial de
compra durante o Dia das
Mães. De acordo com eles, a
expectativa era realmente
que os compradores iriam
comprar mais do que no ano
passado, com 68%, valor que
tem uma diferença de 14,4%
com a pesquisa divulgada
após as vendas, pela Cielo.

Apesar dos crescimentos
nas compras, cerca de 34%
dos consumidores buscavam
gastar menos do que no últi-
mo ano, enquanto 30% pla-
nejavam gastar o mesmo va-
lor. Entre os que planejam
gastar menos, 40% deles cita-
ram o cenário econômico pior
que no último ano como um
fator para a redução. Já 37%
disseram que estão com o or-

çamento apertado e 28% men-
cionaram as incertezas quan-
to ao cenário econômico e fi-
nanças pessoais. A pesquisa
mostrou que 98% daqueles
que pretendem gastar menos
foram influenciados pela pan-
demia da COVID-19.

“O levantamento mostra
sinais de crescimento das ven-
das em relação ao ano passa-
do, retornando aos parâme-
tros de antes da pandemia,
mas vemos que, diante da si-
tuação sanitária, de crise eco-
nômica e de desemprego, o
consumidor brasileiro ainda
está cauteloso na hora de gas-
tar”, destacou o presidente
da CNDL, José César da Costa,
anterior a comemoração.

Outra constatação que foi
realizada antes da data é que a
maioria dos consumidores bus-
caram não se endividar no Dia
das Mães, dando preferência
para o pagamento à vista
(72%), sendo que em 40% dos
casos o pagamento em dinhei-
ro foi uma alternativa e 28%,
no cartão de débito. Entre os
que poderiam dividir as com-
pras, a média será de quatro
parcelas, isso significa que o
consumidor só se verá livre
deste compromisso em meados
de setembro. De acordo com
panorama Mobile Time/Opi-
nion Box, 73% dos brasileiros
optaram pelo sistema de pa-
gamento instantâneo pelo
smartphone, como PIX.

Em panorama,
principal meio de
pagamento foi pelo
smartphone, por
meio de PIX

Venda no Dia das Mães cresce
45,6% em compração com 2020
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