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Tempo em Goiânia
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Corpo de Bruno
Covas é enterrado
em Santos
Política 2

Avanços no diagnóstico
e tratamento da

hipertensão Arterial

Luiz GuiLherme VeLLoso

Opinião 3

Goiânia registra mais
de 3 mil casos de
Dengue, sem mortes
Casos de Dengue em Goiânia sofreram nova
baixa e 3.232 mil casos foram registrados nos
cinco primeiros meses de 2021. Nenhuma
morte foi registrada pela doença este ano. Em
comparação com o mesmo período do ano

passado, a baixa foi de 61,9%. Foram 3 mortes
e  16.180 casos confirmados naquele ano. Ape-
sar da redução, a Secretaria de Saúde do mu-
nicípio alerta para cuidados básicos com a
limpeza de quintais e lotes. Cidades 10

Grêmio e Vila ficam no empate em primeiro jogo Equipes entraram em campo

neste domingo pelo primeiro jogo da final do Goianão, mas os gols aconteceram somente na segunda etapa. Henan marcou para o Tigrão,
enquanto Lucão empatou para a Raposa. Zagueiro Danrlei e atacante Ronald ficam fora do segundo jogo por suspensão. Esportes 8

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Rogério Cruz assina

manifesto contra extinção do

TCM pautado na Alego. Política 2

Jurídica: Câmara dos Deputa-

dos debate evolução dos Di-

reitos Humanos. Cidades 10

Livraria: “Todas as curvas do

caminho”, livro fala sobre o

poder da culpa. Essência 14

Ronaldo Caiado amplia
força política no
Entorno de Brasília
Política 5

O viaduto que será construído na rodovia
BR-153 e é popularmente conhecido como
viaduto da Enel será concluído em outu-
bro, de acordo com a Seinfra. Cidades 9

Viaduto da Enel
avança e entrega
fica para outubro

Supermercados
têm alta de 7%
nas vendas
Em comparação com o mesmo
período do ano passado, os su-
permercados viram alta de 7%
no primeiro trimestre. Negócios 17

Goiás tem mais
de 13 mil mães
adolescentes
Na Capital, quase 2 mil adoles-
centes se tornaram mães em
2019. Total no Estado é de 13 mil,
segundo levantamento. Cidades 11

Goianos veem dificuldade de
alterações das regras eleitorais
Deputado Federais goianos veem dificuldade na aprovação de uma
nova reforma eleitoral. O Congresso busca utilizar uma PEC que já
passou pelas Comissões na Câmara para incluir temas como sistema
eleitoral, representação feminina e mecanismos para fortalecer par-
tidos e participação popular. Política 6

Afonso Cardoso



O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB),
foi sepultado no Cemitério do Paquetá, em Santos, no
litoral paulista, no início da noite deste domingo (16).
Covas lutava desde 2019 contra um câncer no sistema di-
gestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Uma cerimônia foi realizada no Edifício Matarazzo,
sede da prefeitura, reunindo familiares e amigos pró-
ximos, por volta das 13h. A cerimônia durou cerca de
50 minutos. Depois, o corpo de Bruno seguiu em
cortejo em carro de bombeiros por ruas da Capital
até a Praça Oswaldo Cruz. Durante o trajeto, na
Avenida Paulista, o carro dos bombeiros foi cercado
por simpatizantes que queriam se despedir e segura-
vam faixas e cartazes.

Governador Ronaldo Caiado manifesta pesar pela
morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. “É com
grande pesar e consternação que eu e minha esposa,
Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do
prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos, ocorrido
neste domingo (16/05), na capital paulista.”

“Ao filho, Tomás Covas, demais familiares, amigos, e à
população da cidade São Paulo manifestamos nossos sen-
timentos. Elevamos o pensamento a Deus para que, em
sua infinita bondade, possa levar conforto ao coração de
todos”, completou o governador.

Na sede da prefeitura, as bandeiras do estado e do mu-
nicípio foram hasteadas a meio mastro em sinal de luto. 

Bruno Covas era prefeito de São Paulo e morreu vítima de câncer
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Corpo de
Bruno Covas
é enterrado
em Santos

Recursos destinados à saú-
de pelo Executivo Estadual al-
cançam R$ 20,2 milhões, en-
quanto que na Educação o
montante chega a R$ 16,2 mi-
lhões. No setor de saneamento
básico, o Sistema Produtor Co-
rumbá tem aporte da Saneago
no valor de R$ 143,4 milhões.
Instalação de novas empresas
projetam aportes de R$ 58 mi-
lhões.  As ações contemplam,
ainda, infraestrutura, constru-
ção de moradias e iniciativas
sociais. “Vamos dar dignidade
às pessoas”, disse governador
Ronaldo Caiado em recente
visita ao município

Os investimentos do Go-
verno de Goiás em Luziânia,
no Entorno do Distrito Federal,
já somam R$ 48.6 milhões den-
tro da estratégia do governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM)
para fomentar o crescimento
econômico em regiões de me-
nor atenção. Foram R$ 20 bi-
lhões para a Saúde, R$ 16 bi-
lhões e outros 16 milhões para
a Educação além de R$ 143,4
milhões em investimentos no
Sistema Produtor Corumbá,
com aporte da Saneado.

Luziânia foi o primeiro mu-
nicípio da região a receber um
laboratório Include, em par-
ceria com o Instituto Campus

Party (ICP). A inauguração foi
na quinta-feira (13/05), com a
presença do governador Ro-
naldo Caiado e do presidente
do Instituto Campus Party,
Francesco Farrugia.

Em Luziânia, Caiado des-
tacou que, com a iniciativa,
o Estado avança e oferece
oportunidades iguais. “Quero
difundir a melhor educação
em Goiás para que possamos
ser referência de qualidade
nesta área”, ressaltou. Segun-
do o governador, o que o In-
clude oferece é inédito na
região, com equipamentos
que não existem nem mesmo
em escolas particulares. “Va-
mos dar dignidade às pessoas
para que tenham saúde, edu-
cação, assistência social e
oportunidades de trabalho”,
enumerou.

A iniciativa visa capacitar
gratuitamente jovens com ida-
de entre 12 e 20 anos, por meio
do ensino da robótica, progra-
mação, eletrônica, sensores e
mecânica, além de oferecer
oficinas de empreendedorismo
e IOT (internet das coisas).

Luziânia possui 31 escolas
da rede estadual, com um to-
tal de 22.713 estudantes. O
Reformar (Recurso Estadual
de Fomento, Organização, Re-

forma, Modernização e Ade-
quação da Rede) já encami-
nhou R$ 1.855.000,00 ao mu-
nicípio. O programa destina
recursos para manutenção
predial e pequenos reparos
na estrutura física de 909 uni-
dades educacionais da rede
pública estadual.

A meta é acelerar e efetivar
a manutenção, reforma e pe-
quenos reparos nas escolas
da rede. Os repasses são rea-
lizados diretamente aos Con-
selhos Escolares, de acordo
com o número de alunos aten-
didos pela unidade.

Outro programa da pasta,
o Equipar, que destina verba
específica para cada escola ad-
quirir, de forma direta e des-
centralizada, equipamentos
como computadores, materiais

de laboratório e utensílios de
cozinha, já direcionou R$ 4.7
milhões para Luziânia.

Além disso, foram feitos
repasses para pequenos re-
paros em unidades escolares
(R$ 144.000,00), projetos de
quadras de esporte (R$
69.549,64), obras com recursos
do Programa Dinheiro Direto
na Escola (R$ 1.742.775,00),
uniformes escolares (R$
1.136.550,00) e tênis escolares
(R$ 1.078.585,95).

Com a pandemia de Co-
vid-19, garantir a segurança
alimentar e nutricional de
quem frequenta as escolas
públicas geridas pelo governo
tornou-se uma preocupação
a mais. Em Luziânia, os re-
passes para Kit Alimentação
já somam R$ 5.4 milhões.

Regionalização
Saúde também foi umas das

áreas a receber um volume sig-
nificativo de investimentos. Os
repasses das contrapartidas es-
taduais para a saúde de Luziâ-
nia somaram R$ 6.633.632,47,
em 2019; R$ 11.914.767,27, em
2020 e R$ 1.737.837,80, em 2021.
O total geral no período soma
R$ 20.286.237,54.

As ações vão ao encontro
de um dos principais compro-
missos da gestão do governa-
dor Ronaldo Caiado: regiona-
lizar a saúde, garantindo mais
qualidade e dignidade aos ser-
viços prestados ao cidadão que
moram no interior, sem que
estes precisem deslocar gran-
des distâncias em busca de as-
sistência na capital, Aparecida
de Goiânia ou Anápolis.

Recursos destinados à saúde pelo Exe-
cutivo Estadual alcançam R$ 20,2 milhões,
enquanto que na Educação montante
chega a R$ 16,2 milhões 

Rogério Cruz assina
manifesto em defesa do TCM

A campanha contra a extinção do Tribunal
de Contas dos Municípios (TCM) ganha um
forte aliado. O prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), assinou manifestou
junto com os 35 vereadores, justificando que
o órgão, em relação à capital, tem executado
um trabalho eficiente, com
transparência e imparciali-
dade e diz que ele tem au-
xiliado o prefeito na gestão
de processos, aumentando
a eficiência dos investimen-
tos, além de facilitar o
acompanhamento da po-
pulação. “Também tenho
uma postura de respeitar
a lei, ser responsável com
o dinheiro público e agir
com total transparência.
A PEC que prevê a extin-
ção do TCM tramita na As-
sembleia Legislativa.  

Suporte técnico  
Rogério Cruz considera que o TCM tem um

trabalho importante, no sentido de orientar
investimentos públicos e assegurar o interesse
do contribuinte, algo que, segundo ele, em toda
a sua história, fizeram com análise extrema-
mente técnica e transparente. 

Flagrante  
Cerca de 40 auditores fiscais da Receita Esta-

dual, das 12 Delegacias Regionais de Fiscalização,
em conjunto com a Coordenação de Varejo, con-
cluíram que empresas reduziram o valor do
ICMS a pagar utilizando créditos inidôneos.  

Sonegação  
A secretária da Economia, Cristiane Schmidt,

elogiou a atuação dos servidores pelo trabalho
contundente contra a concorrência desleal,
protegendo o mercado concorrencial e permi-
tindo que todos tenham uma competição salutar.
A auditoria resultou em 230 autuações que,
entre ICMS e multa, somaram R$ 188 milhões. 

R$ 1,8 bi pra investir 
Em função da grave crise fiscal enfrentada

por Goiás, o Estado não teve alternativa
senão realizar baixo nível de investimentos
no biênio 2019-2020, da ordem de R$ 300
milhões em 2019 e R$ 650 milhões em 2020.
Mas para este ano, a projeção é de elevação
dos investimentos de R$ 1,8 bilhão. 

Do contra 
Declaradamente contra a CPI da Pande-

mia, por ser aliado do Palácio do Planalto, o
senador Luiz Carlos do Carmo (MDB), de
forma irônica, diz que a Comissão se mostra
eficiente em atrasar pautas para ajudar criar
melhores condições no pós-pandemia. 

Mui amigo  
Líder do Solidariedade, na Câmara Federal,

o deputado goiano Lucas Vergílio retuitou
mensagem do vice-presidente da Casa, Marcelo
Ramos (PL), questionando o pedido de habeas
corpus pelo ex-ministro da Saúde Eduardo
Pazzuelo, para ficar calado na CPI da Covid.
Vergílio integra o Centrão, que apoia Bolsonaro. 

Agora sai 
Depois de reunião com a bancada goiana,

com técnicos do Ministério da Infraestrutura,
da Agência Goiana de Infraestrutura e Trans-
porte Goiana (Goinfra) e do Banco Nacional
de Desenvolvimento Social e Econômico
(BNDES), o senador Vanderlan Cardosos (PSD)
saiu convencido de o anel viário de Goiânia
vai sair do papel. "Sou otimista”, disse. 

Quota jovem 
Lei que trata da política de jovens apren-

dizes será alterada para destinar, na Câmara
de Goiânia, 10%, no mínimo, e 25%, no má-
ximo, de vagas sobre o total de servidores
da Casa, para o programa Jovem é o Futuro. 

2 O governador Ronaldo Caiado lança
hoje, às 9 horas, no Palácio das Esmeral-
das, o novo programa de serviços integra-
dos do Estado, intitulado como Expresso. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Luziânia recebeu R$ 48 milhões em
investimentos do Governo de Goiás

Em Luziânia, Ronaldo Caiado afiram que quer difundir a melhor educação em Goiás
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CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

EAD
Meu irmão e minha namorada começaram as

aulas deles no ensino remoto da UFG. Na minha
opinião, a Universidade poderia ter se preparado
de forma muito melhor. Nas faculdades particu-
lares, os professores tiveram que se virar logo
no início da pandemia aqui no Brasil, e carregaram
o primeiro semestre de 2020 como puderam. A
UFG paralisou suas aulas em março e teve quase
cinco meses para se preparar e se estruturas
para o sistema de EAD. Porém, a confusão ficou
instaurada, professores não souberam ligar as
chamadas, outros não permitiram que suas aulas
fossem gravadas, e por aí vai. 

Rodrigo Alves
Goiânia

Nota de pesar
Lamento profundamente a morte do prefeito

de São Paulo, Bruno Covas. Herdou do avô, Mário
Covas, o respeito pela democracia e, mais recente,
saiu ao combate do autoritarismo. Assim como o
ex-governador Mário Covas, que faleceu há 20
anos, Bruno foi vítima de um câncer. Desejo que
os familiares superem a irreparável perda. Ao
seu filho Tomás, que acompanhou o pai no dia a
dia da administração, desejo que continue a acre-
ditar na política como um mecanismo de avanço
social. Que Deus abençoe a todos! 

Rogério Cruz
Prefeito de Goiânia

{

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.

É com grande pesar e

consternação que eu

e minha esposa,

Gracinha Caiado,

recebemos a notícia

do falecimento do

prefeito de São

Paulo, Bruno Covas,

aos 41 anos, ocorrido

neste domingo

(16/05), na 

capital paulista

Governador Ronaldo Caiado manifesta
pesar pela morte do prefeito de São
Paulo, Bruno Covas. Político jovem,
Bruno foi diagnosticado, em 2019, com
um câncer em metástase na cárdia,
região que liga o esófago ao estômago.
Desde então, o prefeito reeleito nas
eleições municipais de 2020, lutava
bravamente contra a doença. 

@jornalohoje
“muito triste”, lamentou a internauta sobre
a morte do prefeito de são Paulo Bruno
Covas vítima de um câncer. ele tinha 41 anos
e foi reeleito prefeito da maior cidade da
américa latina em 2018 pelo PsDB.

Aline Martins

@ohoje
internautas lamentaram a morte do prefeito
da maior cidade do Brasil Bruno Covas.

@jornalohoje
Covas foi diagnosticado com um câncer
no sistema digestivo em 2019. ele estava
internado no hospital sírio-Libanês desde
o último dia 2 de maio, quando se licen-
ciou do cargo. o prefeito deixa o filho
Tomás, de 15 anos.
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MEI: Pega essa visão!

Luiz Guilherme Velloso

O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hi-
pertensão Arterial é celebrado no dia 26 de abril
e tem como objetivo conscientizar sobre as formas
de prevenir e controlar essa doença crônica, que
tem forte relação com a ocorrência de doença
cardiovascular – a principal causa de morte no
Brasil e no mundo.

No país, morrem anualmente cerca de 350 mil
pessoas em consequência de doenças cardiovas-
culares, e a maioria tem como uma das causas a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que precipita
80% dos casos de acidente vascular cerebral (AVC)
e também aumenta a ocorrência de infartos, aneu-
rismas arteriais e até insuficiência renal.

Cerca de 25% dos brasileiros adultos (entre 35
milhões e 40 milhões de pessoas) são hipertensos,
segundo dados de 2019 do Sistema de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério
da Saúde. Considerando estudos incluindo pacientes
sem diagnóstico ou tratamento, a cifra pode chegar
a 30-35% de nossa população.

Mas como tratamos essa condição tão grave
e tão frequente? O que há de novo neste campo,
de tanto interesse para os médicos e para a po-
pulação hipertensa?

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)
lançou, em novembro de 2020, a Diretriz Brasileira
de Hipertensão Arterial 2020, que traz avanços no
contexto do diagnóstico, avaliação clínica, estrati-
ficação, tratamento e controle da doença hiper-
tensiva nos seus diversos cenários. Esse conjunto
de recomendações foi publicado agora em 2021,
em 18 capítulos que atualizam o cenário da Diretriz
anterior, datada de 2016.

Vamos, então, a um breve comentário sobre as
novidades e destaques da nova Diretriz:

A pressão arterial aferida por aparelhos au-
tomáticos (de braço, e não de punho) é conside-
rada como de acurácia apropriada, exceto quando
há ritmo de fibrilação atrial, em que a pressão
arterial medida pelos aparelhos aneroides é mais
adequada. A medida deve ser feita três vezes em
uma consulta e, pelo menos, mais uma vez em
outra consulta. A primeira medida deve ser des-
cartada e o médico deve utilizar a média das
duas últimas como valor de referência. No pa-
ciente com HAS estágio 3 e/ou de alto risco, não

é necessária uma segunda consulta para confirmar
diagnóstico de hipertensão, e o médico está au-
torizado a começar o tratamento de imediato. 

Novos valores de referência para a detecção
da doença pela Monitorização Residencial da
Pressão Arterial (MRPA), aquela feita pelo paciente
em sua residência: agora, diagnostica-se Hiper-
tensão Arterial quando a pressão está igual ou
maior que 130 milímetros de mercúrio (mmHg)
por 80 mmHg. Antes, considerávamos HAS quando
as medidas ficavam iguais ou maiores que 135
mmHg x 85 mmHg pela MRPA. Para as medições
em consultório, os valores de referência continuam
sendo de 140 mmHg x 90 mmHg.

A nova diretriz, seguindo o padrão europeu,
voltou a utilizar o termo “pré-hipertensão”,
para pressão sistólica entre 130 e 139 mmHg
e/ou diastólica entre 85 e 89 mmHg, quando
medida em consultório.

A pressão ótima é a que registra números
abaixo de 120 mmHg x 80 mmHg. A faixa entre
120 e 129 mmHg e 80 e 84 mmHg é considerada
normal, mas não ótima, e deve ser acompanhada.

Em relação ao tratamento não farmacológico,
destaque para a dieta hipossódica (5 g sal/2g
sódio ao dia) e com padrão DASH, rica em verdu-
ras/frutas/fibras, bem como a prática regular de
exercícios físicos. O tabagismo também deve ser
interrompido e o consumo de álcool moderado.
O café, em doses moderadas, não parece afetar o
risco cardiovascular, mas doses excessivas de ca-
feína, como encontrado em energéticos, podem
aumentar o risco de hipertensão e arritmias.

Quanto ao tratamento farmacológico, há três
classes de drogas para uso de primeira linha –
iECA (ou BRA), bloqueadores dos canais de cálcio e
tiazídicos. Em negros e idosos, as combinações
com anlodipino e hi-
droclorotiazida são
mais eficazes. Para ges-
tantes, os medicamen-
tos disponíveis são o
anlodipino, a hidrala-
zina e a metildopa.

Para pacientes em
estágio 1 da doença,
mas com risco baixo,
a recomendação é ini-
ciar o tratamento com
monoterapia.

Carlos Melles

Desde a criação da figura jurídica do Micro-
empreendedor Individual (MEI), em 2009, temos
acompanhado sucessivos crescimentos neste pro-
grama, que pode ser considerado um dos maiores
de formalização do mundo e que, além de incen-
tivar o empreendedorismo no Brasil, tem permitido
a inclusão previdenciária de milhões de brasileiros.
Em 2020, um levantamento feito pelo Sebrae, com
base em dados da Receita Federal, identificou um
recorde no número de formalizações nos últimos
cinco anos. Mesmo diante das dificuldades impostas
pela pandemia da Covid-19, foram registrados 2,6
milhões de novos MEI, fazendo com que o país ul-
trapassasse a marca dos 11,3 milhões de MEI.

Mas o primeiro trimestre desse ano já mostra
uma outra realidade e, pela primeira vez em
cinco anos, o número de formalizações de mi-
croempreendedores individuais sofreu uma que-
da de 3%, se comparado com o mesmo período
do ano passado. Dentre as atividades com maior
número de formalizações, apenas nove apre-
sentaram crescimento. Atividades como de ca-
beleireiro, manicure, pedicure e motoristas de
aplicativos, que ocupam tradicionalmente as
primeiras posições, registraram forte redução,
aproximadamente -33%.

Com a chegada da pandemia, há um pouco
mais de um ano, a formalização como MEI –
vista como uma porta de entrada para o mundo
dos negócios - virou uma grande alternativa para
milhões de brasileiros  realizarem um sonho de
ter o próprio negócio ou se recolocarem profis-
sionalmente e obterem renda. A diminuição no
número de cadastros pode refletir uma certa sa-
turação momentânea das formalizações ou efeitos
do recrudescimento da pandemia, que tem obri-
gado os governos estaduais e municipais a to-
marem medidas de restrições e diminuído o con-
tato de clientes e empreendedores, tão essencial
em diversas atividades exercidas pelos micro-
empreendedores individuais.

Apesar desse resultado negativo, esse é um ni-
cho que tende a voltar a crescer e que pode ser
um degrau de passagem para empreendimentos
maiores, com necessidade de contratação de tra-

balhadores, de aumento de faturamento e, por
que não, com possibilidades de conquistarem o
mercado internacional. Mas para que qualquer
negócio tenha sucesso, independentemente do
porte, é preciso que o empreendedor se planeje e
se capacite. O universo do empreendedorismo
exige pessoas preparadas e inovadoras.

E é justamente para melhorar a qualidade dos
empreendimentos que já existem ou que ainda
estão nos planos de milhões de brasileiros que o
Sebrae promove, entre os dias 10 e 14 de maio,
mais uma edição da Semana do MEI, que há anos
promove e dissemina o conhecimento do em-
preendedorismo estre esse público. A iniciativa
conta com programação diversificada para auxiliar
os potenciais empresários ou quem já possui o
próprio negócio a superar a crise, se adaptar a
esta nova realidade - mesmo que passageira -
reestudar processos empresariais e recriar uma
nova realidade de empreendedorismo.

Por conta da pandemia, pelo segundo ano, o
evento terá edição online, o que permitirá que
um público maior seja atingido pelas mais diversas
ofertas de capacitação e orientações especiais. A
programação é gratuita e oferece palestras, oficinas
e seminários para melhorar os negócios, além de
orientação empresarial sobre gestão, inovação e
finanças, obrigações e benefícios do Microem-
preendedor Individual.

E foi com muita alegria que convidamos para
ser o embaixador dessa edição o Rick Chesther,
empreendedor que começou como ambulante,
transformou a venda de água em sucesso e, hoje,
concede palestras, até em Harvard, e ensina técnicas
para que mais pessoas tenham o mesmo desempe-
nho. Nós, do Sebrae, junto com Rick, conhecido
pelo bordão “Pega essa visão”, convidamos em-
preendedores já for-
malizados ou que pre-
tendem criar uma em-
presa a participar des-
sa semana de apren-
dizado e, juntos, po-
dermos melhorar a
qualidade do empreen-
dedorismo do nosso
país. Pegou a visão?

Carlos Melles presidente
do Sebreae

Luiz Guilherme Velloso,
doutor em cardiologia pela
USP, é cardiologista  no São
Camilo de São Paulo

Avanços nos diagnóstico 
da Hipertensão Arterial

Presidente
Gean Alaesse 
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Na última quinta-feira (13), o Maxxi Ata-
cado, empresa do Grupo BIG, inaugurou a
sua primeira loja em Goiânia. Localizada no
centro da cidade, a unidade é responsável
pela geração de aproximadamente 300 novos
postos de trabalho e atenderá os consumi-
dores e comerciantes da região. De acordo
com os dados divulgados na terça-feira (11)
pela Abad (Associação Brasileira de Ataca-
distas e Distribuidores), no ano passado o
setor atacadista e distribuidor brasileiro re-
gistrou crescimento nominal de 5,2% em
2020, com faturamento de R$ 287,8 bilhões.

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

Inhaí? Look & Fashion

A 3 Elas Semijoias, multimarcas fundada por Daniela Mumbach, incluiu em seu mix de
produtos os lenços. Com sofisticação e versatilidade, os novos acessórios adicionam cor,
textura e elegância ao visual, além de poderem ser usados de diferentes formas em conjunto
com as semijoias.  Os novos produtos já estão à disposição na loja física localizada em Goiânia
e também online pelo link http://linktr.ee/3elas (entrega em todo o Brasil).

Primeira loja de Goiânia voltada ao
público LGBTQIA+, a Inhaí? Look & Fas-
hion está de casa nova, agora no Shopping
Bougainville. Com projeto assinado pelo
arquiteto Marco Leal, a nova loja está
instalada no piso 2 do mall, tem 69 metros
quadrados e segue a proposta da anterior,
com o arco-íris e as cores da bandeira
LGBTQIA+ em destaque. O visual é colo-
rido, o clima é divertido e a atmosfera é
democrática. O acervo de moda da Inhaí
mantém a aposta em multimarcas na-
cionais e produções próprias, com peças exclusivas, espaço receptivo com playlist exclusiva
e identidade olfativa. Destaque também para os ambientes aconchegantes e instagramáveis,
com a famosa escada que se tornou marca registrada da loja e ganhou novo visual na casa
nova. Capitaneada pelos empresários Ademar Moura, Jullyano Mendes e Fábio Dias, a loja
segue todos os protocolos de saúde desenvolvidos pela administração do shopping.  

Lenços 

Com 14 novos itens de maquiagem e,
pela primeira vez, trazendo produtos para
cuidados faciais, o Boticário lançou mais
uma linha em cocriação com Manu Gavassi.
Entre os destaques estão os produtos para
os cuidados faciais, ideais para uma rotina
descomplicada. O Sérum Facial Perfeito é
uma poderosa combinação do ácido hialu-
rônico e niacinamida, que hidrata a pele in-
tensamente e de modo prolongado, evitando
a perda de água e os efeitos da poluição.

Cocriação

Inauguração 

O McDonald’s preparou uma novidade
para os fãs do McLanche Feliz: pelúcias da
TY Glow in the Dark inspiradas em animais
míticos e mágicos com olhos que brilham
no escuro. São 12 brinquedos disponíveis
em todos os restaurantes do Brasil. A novi-
dade chega para estimular a imaginação
das crianças para que elas criem histórias
fabulosas e divertidas, deixando os mo-
mentos em família ainda mais divertidos e
lúdicos. Os brinquedos podem ser encon-
trados em todos os restaurantes do Brasil,
Drive-Thru e McDelivery. Para ficar sempre
por dentro das novidades e campanhas,
acesse: https://www.mcdonalds.com.br.

Novidade 

A CRV Industrial, localizada em Carmo
do Rio Verde (GO), foi reconhecida pela Coca-
Cola Brasil através do Prêmio Qualidade
Fornecedores de Ingredientes Coca-Cola
2019/2020. A usina conquistou o terceiro
lugar neste importante ranking.  A unidade
começou a fornecer matéria-prima para a
multinacional em 2013, na época, estava na
27ª posição. Após muita dedicação e trabalho
árduo foram alcançados a  melhoria continua
de qualidade,  da segurança do produto, da
responsabilidade social e da sustentabilidade
dos processos.

Reconhecimento 

Em constante evolução para se adaptar às mudanças nos gostos e necessidades dos consu-
midores, e com a inovação como parte de seu DNA, Coca-Cola lança globalmente uma nova
receita de Coca-Cola Sem Açúcar. E para completar a mudança, a bebida ganha uma nova
identidade visual, atraente e mais icônica, com letras pretas sobre um fundo vermelho, e
design e layout informativos mais simples. A nova Coca-Cola Sem Açúcar é um convite para

aqueles que amam desfrutar do sabor único de Coca-Cola, mas preferem opções sem
açúcar. Trata-se de um mais um passo na expansão

do portfólio global da Coca-Cola, uma em-
presa de bebidas completa que oferece op-
ções com açúcar, com baixa caloria ou

sem açúcar. 

Sem Açúcar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
prevê um aumento de 5,7% na produção nacional de
grãos. Com isso, a colheita esperada é de 271,7 milhões
de toneladas, número que apresenta um acréscimo de
14,7 milhões de toneladas, na comparação com o que
foi produzido em 2019/2020.

A Conab prevê também o crescimento de 4,1% na
área plantada. Isso equivale a um acréscimo de 2,7 mi-
lhões de hectares, para um total de 68,6 milhões de
hectares utilizados para a produção, que tem, como
destaque, a soja (aumento de 4,2% ou 1,6 milhão de
hectares) e o milho segunda safra (aumento 8,8%, ou
1,2 milhão de hectares).

Os dados constam do 8º Levantamento da Safra
2020/2021 de Grãos, divulgado pela Conab. De acordo
com a companhia, o resultado se deve à produção recorde
da soja e ao aumento estimado do milho total.

“A situação das culturas de primeira safra, com exceção
do milho e arroz, está no encerramento da colheita.
Para as de segunda safra, caso do feijão, predominam os
estádios de floração e enchimento de grãos. Já quanto ao
milho segunda safra, em face do atraso na semeadura,
mas com um percentual significativo de desenvolvimento
vegetativo e floração, a cultura dependerá das condições
climáticas. Já no caso das culturas de inverno, o plantio
se intensifica este mês,
mas dependerá do vo-
lume das precipitações”,
informou a Conab.

Soja e milho
De acordo com a Co-

nab, o volume repre-
senta um novo recorde.
Na comparação com a
estimativa anterior, di-
vulgada em abril, há
uma redução de 2,1 mi-
lhões de toneladas, mo-
tivada principalmente
pelo atraso da colheita
de soja e, consequente-
mente, do plantio de
grande parte da área do milho segunda safra fora da ja-
nela ideal. A redução na produtividade do cereal foi in-
fluenciada também pela baixa ocorrência de chuvas.

A previsão é que a soja registre produção recorde,
de 135,4 milhões de toneladas, o que corresponde a um
aumento de 8,5% (ou 10,6 milhões de toneladas), na
comparação com a safra registrada entre 2019 e 2020.
Com isso, segundo a Conab, “o Brasil assegura o título
de maior produtor mundial da leguminosa”.

A produção total estimada para o milho é de 106,4
milhões de toneladas, o que representa um crescimento
de 3,7% em relação à de 2019/2020. De acordo com a
companhia, serão produzidos 24,7 milhões de toneladas
na primeira safra; 79,8 milhões na segunda safra; e 1,9
milhão na terceira.

Algodão, arroz e feijão
A estimativa para a produção de algodão é de 6 mi-

lhões de toneladas para o caroço, o que corresponde a
2,4 milhões de toneladas de pluma. O arroz deve chegar
a 11,6 milhões de toneladas, número 3,9% maior do
que o da safra anterior.

O feijão terá uma redução de 3,6% no acumulado
das três safras, totalizando 3,1 milhões de toneladas; e
a produção de amendoim aumentará 7,1% na produção,
na comparação com a safra de 2019/20, devendo resultar
em uma colheita de 597 mil toneladas. (ABr)

Colheita esperada é de 271,7 milhões de toneladas
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Produção de
grãos cresce
5,7% e chega a
271,7 milhões
de toneladas

A Conab prevê
também o
crescimento de
4,1% na área
plantada
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José Luiz Bittencourt

Um dos campos mais no-
táveis da batalha eleitoral de
2022, em Goiás e até com cer-
ta implicação nacional, será
a região do Entorno de Bra-
sília. Estão plantados ali cerca
de um milhão de votos que
tanto podem ajudar a definir
o nome do novo governador
do Estado quanto alicerçar
projetos de partidos que vi-
sam a recuperar ou ampliar
o protagonismo no Congresso
Nacional. Sem falar nas anti-
gas e abaladas lideranças,
caso, por exemplo, do ex-go-
vernador Marconi Perillo, que
alimenta a esperança de reen-
trada no cenário político.

Nos tempos de outrora, o
Entorno era uma terra de nin-
guém, longe de tudo e de todos,
apesar da vizinhança com a
capital da República e mesmo
estando situada no Centro geo-
gráfico goiano. Faltava para a
sua crescente população até
mesmo o básico: infraestrutura
urbana, água tratada, escolas
e atendimento médico, para
ficar no mínimo. Não havia
emprego nem muito menos
renda. Isso mudou. Hoje, existe
pujança na economia local, ge-
rada por um mercado consu-
midor que se conecta com Bra-
sília, dona de um PIB uma vez
e meia maior que o de Goiás,
capaz também de exercer atra-
ção sobre parte expressiva da
massa trabalhadora dos mu-
nicípios limítrofes – de ondem
também se originam entre 200
a 300 mil eleitores inscritos
para votar no DF.

Daí o verdadeiro escopo
das divergências entre os go-
vernadores Ronaldo Caiado e
Ibaneis Rocha. A rusga pode
até ter começado com base em
escorregões como o do brasi-
liense ao incursionar em mu-
nicípios do Entorno sem avisar
ou consultar o colega de Goiás.
Mas evoluiu para o que agora
pode ser definido como um
enfrentamento político-eleito-
ral. Adicione-se a esse confron-
to os interesses de Marconi,
que sonha com a ressurreição
através de um futuro mandato
de deputado federal, para a
conquista do qual espera ga-
nhar algum apoio na região.

Para Ibaneis e para o tu-
cano, os obstáculos que se le-
vantam são grandes, a partir
do crescimento da influência
de Caiado e dos investimentos
que o seu governo está car-
reando para o Entorno. Nos
nove maiores colégios eleito-

rais – Cristalina, Águas Lindas,
Luziânia, Cidade Ocidental,
Novo Gama, Santo Antônio
do Descoberto, Formosa, Pla-
naltina e Valparaíso –, os pre-
feitos são todos de partidos
já alinhados com a base do
governador. Apenas um, Pá-
bio Mossoró, de Valparaíso, é
do MDB. Só que ele já avisou
que, em 2022, se não houver
aliança com o DEM para
apoiar Caiado, deixará a le-
genda para se acomodar onde
possa ficar à vontade para
apostar na reeleição.

Há uma barreira, portanto,
para conter os projetos oposi-
cionistas no Entorno. Fazendo
dupla com a sua fiel escudeira
Lêda Borges, ex-prefeita de
Valparaíso e no momento de-
putada estadual, Marconi per-
corre essa muralha atrás de
brechas por onde enfiar os
seus planos de reconstrução
eleitoral, perseguindo o brilho
do passado através da saída
que sobrou, a candidatura à
Câmara dos Deputados. Na sua
cabeça, o PSDB e seus governos
foram os únicos que contri-
buíram com o desenvolvimen-
to dos municípios próximos
de Brasília – e por isso nada
mais justo do que buscar a re-
ciprocidade devida, em 2022.

Não será assim tão auto-
mático. Seja nos discursos de
Caiado na região seja pela fala
dos prefeitos governistas seja
na boca do povo, Marconi é
chamado de “governador bei-
ja-flor”, mestre de obras elei-
toreiras, tendo espalhado à
granel esqueletos das suas ges-
tões nas cidades mais populo-
sas do Entorno. O apelido é
referência à rapidez com que
o pequeno pássaro pula de flor
em flor, extraindo, com seu
longo bico fino, o néctar de
cada uma. Esse, na palavra
tanto do governador quanto
das lideranças regionais, é que
seria o real legado do ex-go-
vernador, em conluio com os
tucanos que mandaram, na
sua época, nas prefeituras lo-
cais, enfim desaparecidos.

Caiado ocupou o vazio
político do Entorno com
uma estratégia que mistura
uma presença assídua e a
priorização de investimen-
tos em infraestrutura, como
as recentes liberações de re-
cursos para sinalização e as-
faltamento de ruas urbanas
e construção de pontes para
destravar estradas vicinais,
totalizando mais de R$ 60
milhões. Ajunte-se o Hospi-
tal de Águas Lindas, que está

sendo todo refeito para en-
trega no início do ano que
vem, e a estadualização do
Hospital de Luziânia, já re-
ferência de qualidade no
atendimento médico da re-
gião. Mais a redução da cri-
minalidade e a moderniza-
ção das escolas estaduais e
se tem um painel de reali-
zações que nenhum governo
levou até hoje.

Essa ação não só passa
uma borracha na memória
de Marconi que imagina ter
no Entorno, como afasta a
possível interferência de Iba-
neis – de resto mais preocu-
pado em gastar o seu tempo
entre goladas de uísque e
puxar saco do presidente Jair
Bolsonaro, mesmo não sendo
retribuído. O governador de
Brasília, sem saber o que fa-
zer, confirmou a sua falta
de rumo ao receber há pou-
cos dias o prefeito de Apa-
recida Gustavo Mendanha,
interlocutor menor do MDB,
sem qualquer cacife para se
arvorar em mentor da opo-
sição a Caiado.

A política de Goiás pa-
rece resumida à tentativa
de reerguimento de impé-
rios caídos dos dias preté-
ritos, o PSDB e o MDB, e ao
seguimento do eixo de po-
der que está sendo cimen-
tado pelo atual governador,
aparentemente destino a
confirmar mais quatro
anos nas eleições marcadas
para daqui a 15 meses –
prazo apertado para pro-
duzir uma mudança nas
expectativas que cercam a
reeleição de Caiado. No que
depender do Entorno de
Brasília, menos ainda.

Governador Ronaldo Caiado desarticula oposição no Entorno com investimentos 

A falta de um projeto
alternativo para Goiás é
o drama maior da oposi-
ção que hoje se debate
sem sequer um nome mi-
nimamente consensual
para lançar contra a ree-
leição do governador Ro-
naldo Caiado.

Partidos que já gover-
naram, como o PSDB e o
MDB, não sabem o que
dizer ao eleitorado. Pela
choradeira do ex-gover-
nador Marconi Perillo nas
redes sociais, vê-se que a
proposta para o Estado
seria a repetição das ges-
tões do passado e dos seus
programas hoje supera-
dos. Já o MDB, que caiu
no vazio com a morte de
Maguito Vilela e a apo-
sentadoria de Iris Rezen-
de, nem mesmo é capaz
de relançar o velho e des-
gastado discurso obrista
da “construção da infra-
estrutura” de Goiás.

Legendas que sempre
foram apensas do poder,
como PP, Republicanos
(com seus vários nomes)
e o PSD, esse último mes-
mo com seu pouco tempo
de existência, continuam
no mesmo ramerrão, sem
discutir e sem apresentar
propostas ou ideias para
valorizar o potencial eco-
nômico do Estado e como
redistribuir melhor entre
a população os frutos do
crescimento e seus bene-
fícios civilizatórios.

Siglas menores, tal qual
PT, PROS, Cidadania, PDT,
PTB, Solidariedade et ca-
terva, dessas é que não
sai nada de aproveitável,
a não ser a movimentação
dos seus representantes
em busca dos seus pró-
prios planos pessoais,
nada além. Replicando a
falta de consistência dos
maiores partidos, os me-
nores também não conse-
guem formular uma visão
de futuro para Goiás. No
imaginário das eleitoras e
dos eleitores, todo o espaço
acaba sendo ocupado com
facilidade pelo governo
Caiado, na condição de
único vetor das ações que
transformam em realida-
de um planejamento a cur-
to prazo – o único possível
em um país onde a insta-
bilidade é a regra. Não há
nenhuma outra alternati-
va. (Especial para O Hoje)

Falta de projeto para Goiás

tira as chances da oposição

Marconi, Ibaneis e até Gustavo Mendanha tentam ganhar espaço nos municípios próximos
a Brasília, onde todos os prefeitos de municípios importantes estão na base governista

Terra de oportunidades eleitorais,
Entorno caiu nas mãos de Caiado

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Samuel Straioto

Está em andamento na Câ-
mara dos Deputados o projeto
da Reforma Eleitoral.  O tema
apresenta como base a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção 125/11, do deputado Car-
los Sampaio (PSDB-SP). A PEC
trata de regras para o adia-
mento de eleições marcadas
para datas próximas a feria-
dos, mas os deputados que-
rem usá-la como “guarda-chu-
va” para incluir outros temas,
como: sistema eleitoral, re-
presentação feminina e me-
canismos para fortalecer par-
tidos e participação popular.
Deputados de Goiás veem di-
ficuldade para que o projeto
seja aprovado antes de 2022,
pois ainda não há consenso
sobre o assunto.

O deputado federal João
Campos (Republicanos), afir-
mou que a pandemia tem
provocado um ritmo mais
lento nos trabalhos no Con-
gresso Nacional. Além disso,
há outros temas que são mais
prioritários a serem tratados,
na avaliação do parlamentar.
“É uma reforma eleitoral, e
o ponto principal é o sistema
eleitoral, se mantém o atual
em que cada partido tem
que ter chapa própria, sem
coligações, se amplia a regras
deste sistema, ou seja a gente
muda o sistema para o cha-
mado distritão, elegendo os
deputados mais votados, sem
fazer contas, é basicamente
o ponto central. Não sei se
conseguiremos, estamos
numa pandemia e a Câmara
e o Senado funcionam de
uma forma mitigada e te-
mos outros temas mais ur-
gentes, como a Reforma Ad-
ministrativa, o Código de

Processo Penal ao qual sou
relator. Se não concluir fica
portanto o sistema atual”,
afirmou Campos.

Já o deputado federal Fran-
cisco Júnior avaliou que cada
vez mais haverá um rigor no
que se refere a cláusula de
barreira. Ele destacou que as
reformas são importantes
para fazer ajustes. No entanto,
ressalta que há interesses dis-
tintos que estão sendo ava-
liados na Reforma. “Identifico
pelo menos três teses que es-
tão sendo trabalhadas e pre-
cisam ser discutidas. A pri-
meira delas é a do Distritão,
ela favorece em algum aspec-
to a compreensão da popula-
ção, porém tem problemas,
pois partidos querem que fi-
quem como está, mas sem o
uso da sobre para partido
que não alcançou o coeficien-
te. Outros já entendem que
tem que voltar as coligações.
Não vejo neste momento ne-
nhum acordo e precisa de
um alto número de votos”,
disse Francisco Júnior.

A deputada Flávia Morais
(PDT) é favorável ao voto im-
presso. Ela entende que pre-

cisa ter mais segurança em
relação ao voto. A parlamen-
tar acredita que o sistema
eleitoral funciona bem, mas
que pode ser aperfeiçoado.
“O voto impresso na minha
opinião, sou favorável, acre-
dito que é preciso ter mais
segurança em relação ao
voto. Nós acreditamos que o
sistema eleitoral funciona
bem, o processo eleitoral fun-
ciona bem, o voto eletrônico
foi um avanço, mas se tiver-
mos uma confirmação im-
pressa, teremos mais segu-
rança no processo eleitoral”,
analisou a líder da bancada
goiana Flávia Morais. O voto
impresso é uma das bandei-
ras defendidas com mais vee-
mência pelo presidente Jair
Bolsonaro. Na semana pas-
sada, em transmissão nas re-
des sociais, ele fez críticas
ao modelo atual e voltou a
colocar em xeque a credibi-
lidade das urnas.

Cota para mulheres pode
sofrer mudanças

A reserva de cotas para
candidaturas femininas está
em vigor no Brasil desde a

década de 90 – em 1995 foi
aprovada uma lei que previa
20% de candidatas, índice
que passou para 30% em 1998
–, mas a baixa representação
das mulheres no Parlamento
persiste: elas são apenas 15%
na Câmara. O tema vai ser
discutido na comissão da re-
forma política, com a possi-
bilidade de mudanças na cota
de candidatas e da definição
de um percentual mínimo de
cadeiras para as mulheres,
as chamadas cadeiras efeti-
vas. A questão, no entanto,
pode enfrentar dificuldades
no Congresso, uma vez que
os partidos apontam dificul-
dades para conseguir alcan-
çar o número mínimo de mu-
lheres candidatas.

Plano de Trabalho
Na última semana, a co-

missão especial instalada
pela Câmara sobre o assunto
aprovou o plano de trabalho
proposto pela relatora, de-
putada Renata Abreu (Pode-
mos-SP).  A deputada propôs
cinco eixos de discussão, en-
tre eles modelos de sistema
eleitoral, aumento da repre-

sentação feminina e de gru-
pos minoritários no Parla-
mento, e mecanismos para
fortalecer os partidos e a par-
ticipação popular. Pelo plano,
serão realizadas apenas seis
audiências públicas e cinco
reuniões de debates entre os
deputados.  Abreu pretende
apresentar o parecer em ju-
lho. Ela lembrou que para
valer para as próximas elei-
ções (outubro de 2022), as
mudanças eleitorais devem
ser aprovadas com um ano
de antecedência, conforme
exige a Constituição.

A última reforma eleitoral
aprovada pela Câmara foi
em 2019 (Lei 13.877/19). Ela
tratou de temas como regras
de campanha e funciona-
mento dos partidos. Além do
plano de trabalho, a comissão
especial aprovou requeri-
mentos para as audiências
públicas e elegeu os três vice-
presidentes. São eles: os de-
putados Fred Costa (Patrio-
ta-MG) (1º vice-presidente),
Augusto Coutinho (Solidarie-
dade-PE) (2º) e Nivaldo Al-
buquerque (PTB-AL) (3º). (Es-
pecial Para O Hoje)

Projeto precisa ser
aprovado até se-
tembro deste ano
para ter validade
nas eleições do ano
que vem

Avaliação de deputados goianos é que reforma eleitoral não deve ser aprovada a tempo para as mudanças efetivarem em 2022

Deputados não veem cenário
para reforma eleitoral para 2022

Dayrel Godinho

A CPI da Pandemia no Con-
gresso Federal já começou a
receber as primeiras infor-
mações sobre fraudes em se-
cretarias estaduais de Saúde,
neste final de semana, a Se-
cretaria de Saúde do Governo
do Distrito Federal foi denun-
ciada pela Operação Falso Ne-
gativo, do Ministério Público.
A denúncia foi publicada pela
Revista Veja que publicou
como funcionava um suposto
esquema de compras super-
faturadas, com dinheiro re-
passado pela União. 

O senador Izalci Lucas
(PSDB), que é pré-candidato
ao governo do estado, afirmou
que apresentou 49 requeri-
mentos para requisitar infor-
mações junto ao Governo do
DF, a Justiça e o Ministério
Público local. O tucano pre-
tende fustigar o governador
Ibaneis Rocha (MDB), que é
seu adversário político. 

“Aprovamos requerimen-
tos com pedidos de informa-
ções e os documentos sobre
a Saúde no DF já estão che-

gando à CPI”, diz o senador
Izalci Lucas (PSDB-DF). 

Em 2020, a secretaria esta-
dual de saúde do DF já foi alvo
de uma operação que investi-
gou a compra de testes de Co-
vid-19 e levou para a cadeia
toda a cúpula do órgão. O Mi-
nistério Público e a polícia in-
vestigam fraude à licitação, or-
ganização criminosa, corrup-
ção, lavagem de dinheiro e cri-
me contra a ordem econômica. 

De acordo com a denúncia,

o Ministério Público e a polí-
cia já identificaram os envol-
vidos na compra de testes su-
perfaturados de Covid, entre
eles o assessor parlamentar
Fábio Gonçalves Campos. No
carro do assessor, foram en-
contrados mais de 280 mil
reais em espécie. Fábio usou
uma empresa de fachada para
vender testes de Covid-19 com
sobrepreço de 195% para a
Saúde em Brasília.  

Uma das empresas inves-

tigadas é a Precisa Medica-
mentos, do empresário Fran-
cisco Maximiano. Ele que ven-
deu 20 milhões de doses da
vacina indiana Covaxin para
o Ministério da Saúde, por
1,6 bilhão de reais.  

Outra empresa de Maxi-
miano, a Global Saúde, foi
alvo de ação penal de impro-
bidade por ter recebido, em
meados de 2017, pagamento
indevido de 20 milhões de
reais do Ministério da Saúde,
que era chefiado pelo líder
do governo na Câmara, Ricar-
do Barros. A Global recebeu
recursos antecipados por me-
dicamentos não entregues.  

Controle no estoque
Em meio às investigações,

o Ministério Público do Dis-
trito Federal (MPDFT) tam-
bém recomendou à SES e ao
Instituto de Gestão Estratégica
(Iges-DF) a adoção de rotina
para acompanhamento do es-
toque de insumos e medica-
mentos usados em procedi-
mentos de intubação e na ma-
nutenção de pacientes em te-
rapia intensiva.  

De acordo com o relatório
da vistoria, houve aumento
no consumo de insumos e
medicamentos para intuba-
ção em ritmo superior ao
normal. A dificuldade de re-
posição de estoques pode im-
pactar na continuidade do
atendimento aos pacientes
já internados. 

A força-tarefa do MPDFT
também observou a ineficiên-
cia no sistema de referência
dos pacientes em terapia de
substituição renal crônica,
com prejuízo para a rotativi-
dade de leitos na unidade de
Nefrologia. Além disso, o
HBDF não dispõe de serviço
de Medicina Nuclear ou de
aparelho de ressonância mag-
nética. Apenas um aparelho
de tomografia computadori-
zada e uma bomba injetora
de contraste estão em fun-
cionamento. A inspeção foi
realizada nos dias 20, 22 e
23 de abril.

O governador do DF não
se pronunciou até o fechamen-
to desta edição. (Especial para
O HOJE. Com informações
da Revista Veja) 

Fraudes no governo Ibaneis Rocha serão alvo da CPI

Governo de Ibaneis Rocha (MDB)

CPI DA PANDEMIA 
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Felipe André

Uma derrota nos pênaltis,
que resultou na eliminação na
semifinal do Campeonato Goia-
no e um empate que tirou a li-
derança do grupo F. Uma se-
mana com resultados que não
favoreceram o Atlético Goia-
niense e que encerrou com
um pedido de demissão. Jor-
ginho, agora ex-treinador do
rubro-negro, pediu para sair
na manhã deste último sábado
(15) e deixa os goianos junta-
mente com o auxiliar técnico
Joelton Urtiga.

Foram 13 partidas no co-
mando do Atlético Goianiense,
com 8 vitórias e 71% de apro-
veitamento em pouco mais de
um mês de trabalho. Jorginho
foi anunciado no dia 5 de abril
e estreou dois dias depois no
torneio estadual. Os goianos
voltam aos gramados nesta
quarta-feira, às 19h15 (horário
de Brasília) para enfrentar o
Libertad-PAR. Sem um treina-
dor, o rubro-negro recorre aos
auxiliares técnicos fixos da co-
missão, Eduardo Souza e João
Paulo Sanches que comanda-

ram o treinamento na manhã
de domingo, visando o duelo
contra a equipe paraguaia.

Acompanhando o empate
do Sub-17 pelo Campeonato Bra-
sileiro, Adson Batista conversou
com o jornalista Felipe André,
do Jornal O Hoje, sobre a saída
de Jorginho. O presidente do
rubro-negro revelou divergên-
cias de ideias entre o treinador
e o dirigente máximo do clube,
que resultou em cobranças pú-
blicas e respostas do coman-
dante durante as partidas, com
Jorginho chegando a discutir
com membros da diretoria atle-
ticana durante as partidas, o
que aconteceu durante o clássico

contra o Goiás, na eliminação
para o Grêmio Anápolis e no
empate contra o Palestino-CHI.

“A saída aconteceu por di-
vergências de ideias. O clube
tem as próprias idéias, ele (Jor-
ginho) tem as dele e uma ma-
neira de enxergar as coisas,
eu tenho um pouco diferente.
Eu sou um cara franco e às
vezes exponho até publica-
mente algumas vezes, ele não
gosta, mas é o direito dele. Se-
gue a vida, nós não vamos
adaptar o clube a ninguém e
vamos continuar trabalhando,
com muito rigor e intensidade
em tudo. Eu trabalho com a
verdade e dentro disso vamos

dar confiança aos jogadores e
a comissão permanente. Com
calma, vamos buscar um nome
até porque não tinha nenhum
nome. Não vamos buscar nin-
guém enquanto tiver alguém
trabalhando no Atlético, não
seria nem ético. É óbvio que o
clube vai buscar um novo trei-
nador e terá brevemente”, re-
velou o presidente do Atlético
Goianiense, Adson Batista.

Não será a primeira vez
que a responsabilidade de co-
mandar o Atlético fica para
João Paulo Sanches e Eduardo
Souza. Ambos já treinaram a
equipe em outras oportunida-
des, de maneira interina entre

2020 e 2021, principalmente
durante a troca de técnicos,
após as saídas de Vagner Man-
cini e Marcelo Cabo. Com a
Série A começando no dia 30,
contra o Corinthians, o clube
agora começa a busca por um
novo comandante.

“Não posso dar datas, pois
ainda não tenho nenhum
nome. As opções no Brasil não
são vastas, então vamos com
calma buscar. O Atlético Goia-
niense é um clube importante,
que paga em dia, que dá ótimas
condições de trabalho. Quem
não quer trabalhar no Atléti-
co?”, completou Adson Batista.
(Especial para O Hoje)

Jorginho pede de-
missão do Atlético
Goianiense, clube
não se opõe e
agora começa a
procurar por um
novo comandante
para a sequência
da temporada

A manhã deste sábado foi
agitada no estádio da Serrinha.
Visando à preparação para a
Série B do Brasileiro, o time
profissional realizou um jogo-
treino contra a equipe sub-20
e golearam por 4 a 1. Após a
partida, foram selecionadas as
três camisas finalistas do con-
curso “Camisa dos Sonhos”.

Após uma semana de muitas
contratações, muitas novidades
e treinamentos em período in-
tegral, o elenco principal reali-
zou um jogo-treino, no estádio
Hailé Pinheiro, diante do time
sub-20, para dar sequência na
preparação visando a estreia
da equipe no Campeonato Bra-
sileiro da Série B. A base esme-
raldina foi comandada pelo
treinador e ex-jogador do Goiás,
Richard Oliveira.

A formação inicial do Goiás,
escalada pelo técnico Pintado

foi: Tadeu, Ivan, David Duarte,
Reynaldo, Jefferson, Caio Vini-
cius, Breno, Elvis, Gustavinho,
Sandrinho e Alef Manga. O pri-
meiro tempo acabou somente
1 a 0 com gol marcado pelo vo-
lante Breno. Após o intervalo,
o time principal ampliou a van-
tagem para 4 a 1, tendo gols de
Vinicius Lopes, Vinícius Popó
e Kléberson que marcou contra.
O gol do time sub-20 foi anotado
por Carrijo. O time esmeraldino
retoma suas atividades nesta
segunda-feira.

Na última semana a CBF
divulgou as datas, horários e
locais das dez primeiras par-
tidas da Série B. O Goiás inicia
sua trajetória na competição
diante do Sampaio Corrêa, no
estádio Castelão, às 20 horas.
Sua estreia em casa acontece
no dia 4 de junho, diante do
Confiança, às 18 horas. 

Camisa dos Sonhos
Após o jogo-treino foi rea-

lizado uma live qual esco-
lheria entre as mais de du-
zentas camisas que concor-
riam, três para serem as
grandes finalistas a qual será
utilizada na temporada
como terceiro uniforme do
clube esmeraldino.

A comissão julgadora foi
composta por oito sete pes-
soas, sendo entre elas o goleiro
Tadeu representando os joga-
dores e o jornalista César Re-
zende, representando a im-
prensa. Após a escolha das
três camisas que foram para
a grande final, a votação está
no site esmeraldino. O vence-
dor ganhará o enxoval com-
pleto da linha 2021 e um ano
de sócio-torcedor grátis na
modalidade VIP. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Jorginho ficou no comando do Atlético por 13 partidas e surpreendeu a diretoria com um pedido para sair

O volante Breno foi o autor do primeiro gol da vitória do time principal

Enquanto o time pro-
fissional masculino do
Atlético Goianiense não
entrou em campo e trei-
nou na manhã de sábado
e domingo, o rubro-negro
disputou partidas oficiais
em outras categorias. No
Campeonato Brasileiro
Sub-17, os goianos ficaram
no empate por 1 a 1 contra
o Bahia, duelo que acon-
teceu no estádio Antônio
Accioly, já pelo Campeo-
nato Brasileiro Feminino
A-2, enfrentou o Sport, na
Ilha do Retiro, e perdeu
por 3 a 0.

Na categoria sub-17, foi
o primeiro ponto somado
pelo Atlético Goianiense
que havia sido derrotado
pelo Ceará na primeira ro-
dada. No duelo, que acon-
teceu neste último sábado
(15), o rubro-negro saiu
na frente do placar ainda
no primeiro tempo com o
atacante Daniel, que foi
contratado por emprésti-
mo junto ao Vila Nova. O
gol saiu após jogada pelo
lado direito de Samuel,
que cruzou na cabeça do
centroavante que cabe-
ceou no contrapé do go-
leiro Gabriel, do Bahia.

Na segunda etapa, o
Atlético Goianiense abai-
xou a linha de marcação
e tentou a escapada em
contra-ataque. O rubro-
negro não levou muito pe-
rigo e chamou o Bahia
para o seu campo de de-
fesa, o castigo aconteceu
no último lance da partida,

quando Gustavo Kawã,
dentro da pequena área,
mandou para o fundo da
rede e decretou o empate.
Na próxima rodada, os
goianos vão viajar para
enfrentar o Palmeiras. O
duelo acontece na quarta,
às 21h (horário de Brasí-
lia), no Allianz Parque.

Pela categoria femini-
na, o Atlético Goianiense
fez a sua estreia no Brasi-
leiro Feminino A-2 nesta
temporada. O rubro-negro
que disputou a competi-
ção em 2020, ficou na pe-
núltima posição do grupo
e ficou longe do acesso,
agora em 2021 abriu a
competição sendo visitan-
te contra o Sport, ontem
a noite, na Ilha do Retiro.

Com domínio em toda
a partida, o Sport criou as
melhores oportunidades
e foi para o intervalo ven-
cendo por 1 a 0 com gol
de Pintinho. Na segunda
etapa, foi a vez de Iris bri-
lhar e marcar em duas
oportunidades, para de-
cretar os números finais
do jogo. Nos outros resul-
tados do grupo D, o Red
Bull Bragantino venceu o
Criciúma por 7 a 0, en-
quanto o Fluminense ba-
teu o Vila Nova-ES por 8 a
3. Na próxima rodada, o
Atlético Goianiense vai en-
frentar o Vila Nova-ES, no
estádio Kleber Andrade,
em Cariacica-ES, no pró-
ximo domingo (23), às 15h.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Sem profissional masculino,
Atlético-GO empata no sub-
17 e perde no Feminino A-2

CAMPEONATO BRASILEIRO

Em jogo-treino time profissional
goleia equipe sub-20

GOIÁS

Afonso Cardoso

Em busca por um novo treinador

Rosiron Rodrigues / Goiás EC



VILA NOVA

O primeiro jogo da grande
decisão do Campeonato Goia-
no terminou sem vencedor.
Apesar de ter saído na frente,
no Estádio Jonas Duarte, o
Vila Nova não conseguiu se-
gurar a vantagem no placar e
volta para Goiânia com a mis-
são de derrotar o Grêmio Aná-
polis, no OBA, no próximo do-
mingo (23), para encerrar o
jejum de títulos estaduais, que
já dura 16 anos.

De acordo com o técnico
Wagner Lopes, a principal li-
ção a ser tirada do 1 a 1 em
Anápolis é em relação à bola
parada do adversário, que
foi determinante para o em-
pate da Raposa. Apesar disso,
o comandante enaltece o time
comandado por Cléber Gaú-
cho e diz que será preciso
fazer uma boa semana de
treinos para entrar com tudo
no confronto do próximo fi-
nal de semana.

“Eu acho que a principal li-
ção é em relação à concentração
com a bola parada (do adver-
sário). Você não deixar o ad-
versário correr, não deixar essa
bola voltar e, se voltar, você
estar bem posicionado para fa-
zer a bola de segurança. Mas o

erro faz parte do crescimento.
Vamos trabalhar. Vamos valo-
rizar este empate e atuação do
nosso time, porque estamos
numa crescente e em uma pe-
gada muito boa. Apesar de sair
com um empate numa bola pa-
rada, o time do Grêmio Anápolis
é um bom time, que é muito
rápido no contra-ataque, se de-
fende muito bem. É descansar,
fazer uma grande semana (de
treinamentos) e fazer um gran-
de jogo em casa”, analisou o
treinador vilanovense.

Ainda na visão de Wagner
Lopes, seus comandados erra-
ram muitos passes diante do

GEA, algo que é bastante trei-
nado no dia a dia. Segundo
ele, é preciso ter mais calma
na volta, para conseguir abrir
mais a linha de toques.

“Erramos muito na tomada
de decisão, principalmente
após tomarmos o gol (de em-
pate). É ter um pouco mais de
calma. Temos de abrir mais a
linha de passe, dar opção. É
trabalhar para acertarmos em
casa. Esse é um tema que trei-
namos muito. Não é normal
errarmos tantos passes como
erramos”, finalizou Wagner
Lopes. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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O treinador exigiu mais concentração para o jogo da volta

Afonso Cardoso
Em seu primeiro jogo

numa final de Campeonato
Goiano, o Grêmio Anápolis
não conseguiu fazer o de-
ver de casa e ficou apenas
no empate de 1 a 1 com o
Vila Nova no Estádio Jonas
Duarte. Autor de cinco gols
na competição, foi do ata-
cante Lucão o tento que
garantiu a igualdade à Ra-
posa no marcador. 

Após o fim da partida, o
jogador afirmou que seus
companheiros tiveram um
bom desempenho diante do
Tigre, principalmente no
segundo tempo. Para ele, é
preciso continuar com a
mesma intensidade no pró-
ximo domingo (23), no OBA.

“Eu acho que nós fize-
mos um bom jogo. Tivemos
a infelicidade de tomar um
gol, mas melhoramos no
segundo tempo. Se tivés-
semos caprichado um pou-
co mais, poderíamos ter
saído com a vitória. Temos
de continuar assim no pró-
ximo jogo, com essa mes-
ma pegada e com essa mes-
ma garra, porque ainda
não tem nada perdido”,
avaliou o camisa 9.

Na visão do centroavan-
te, para que o GEA fique
com a taça do Goianão pela
primeira vez em sua histó-
ria, será preciso competir
de igual para igual nos do-
mínios do adversário, no
próximo final de semana,
e não desistir, pois o resul-
tado ainda está em aberto.

“Temos de competir e
não desistir nunca. Nós te-
mos a capacidade de che-
gar lá no OBA e buscar a
vitória para sermos os
campeões”, disse Lucão.

Por fim, Lucão cita que,
durante a semana, o téc-
nico Cléber Gaúcho deve
apontar o que precisará
ser melhorado para que
ele e seus companheiros
cheguem à Goiânia ainda
melhores do que estive-
ram em Anápolis.

“Agora, é descansar. Vol-
taremos aos trabalhos nes-
ta segunda-feira (17), para
ver o que o professor (Clé-
ber Gaúcho) vai nos dizer,
para melhorarmos e chegar
ainda melhor no segundo
jogo, no OBA”, finalizou Lu-
cão. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Lucão lamenta falta 
de capricho em 
empate com o Tigre

GRÊMIO ANÁPOLIS

Victor Pimenta

Nenhuma vantagem na
primeira partida da final
do Campeonato Goiano de
2021. Grêmio Anápolis e
Vila Nova empataram por
1 a 1, com gols marcados
por Lucão, para os mandan-
tes, e Henan, para os visi-
tantes. O duelo aconteceu
na tarde deste domingo
(16/5) no estádio Jonas
Duarte. O segundo confron-
to acontece no próximo do-
mingo (23/5), no OBA e um
novo empate leva a decisão
do título para os pênaltis.

Primeiro Tempo
Como mandante, o Grê-

mio começou atacando nes-
ses primeiros minutos e qua-
se fez 1 a 0 após uma falha
de Donato, mas Ronald des-
perdiçou. O Vila Nova res-
pondeu com uma bela fina-
lização de Arthur Rezende
que desviou na defesa e Jor-
dan se esticou todo para evi-
tar o gol. Após as duas chan-
ces iniciais criadas, o jogo
teve muita movimentação no
meio-campo e muito parali-
sado pelo excesso de faltas
de ambas equipes. Os dois
lados com um impedimento
para cada e que a partida
caminhou para um fim de
primeiro tempo morno.

Segundo Tempo
O Vila Nova quem voltou

mais ativo e na primeira
oportunidade, Kelvin cruzou
para a área e Henan de letra
mandou para as redes. Dois
minutos depois o Grêmio teve
a chance de empatar e Lucão
ficou cara a cara com Geor-
gemy mas errou mandando
para a linha de fundo. Outra
oportunidade perdida para
o Grêmio e outro vacilo co-
lorado, a bola sobrou redon-
da nos pés de Matheus que
finalizou mal para fora. De
tanto pressionar, o gol saiu.
Depois de um escanteio a
bola sobrou na área e na con-
fusão e o artilheiro Lucão
completou para as redes.

Após o gol, a raposa dominou
boa parte das ações do jogo
e após a entrada de Neto,
duas boas chances do camisa
20, sendo ambas defendidas
por Georgemy. No último lan-
ce da partida, uma falta pe-
rigosa para o Vila Nova e Art-
hur Rezende carimbou o tra-
vessão. Na sequência, o juiz
apitou o final da partida.

Desfalque
O atacante Ronald não es-

tará no segundo jogo da
grande final. O jogador que
estava pendurado, recebeu
o terceiro amarelo e cum-
prirá suspensão. Além do
atleta do setor ofensivo, Clé-
ber Gaúcho também não vai

contar com o zagueiro Danr-
lei, que também foi adverti-
do no fim da partida e não

fica à disposição para o pró-
ximo domingo (23/5) no OBA.
(Especial para O Hoje)

Grêmio Anápolis
e Vila Nova fi-
cam no empate
na primeira par-
tida da final

Tudo abErTo para a volta

Henan e Lucão marcaram os gols do empate na primeira partida da final do Goianão 2021

Afonso Cardoso

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. Gols: Lucas
Gabriel 19’2T (Grêmio Anápolis); henan 4’2T (Vila Nova)

TéCNiCA

Grêmio Anápolis: Jordan; Baia-
no, Gut, Danrlei e mateus ro-
drigues; Lúcio Fernandes, Vi-
nicius (Thiago rubim) e Vitor
Braga (Gabriel Vidal); ronald
(Araújo), Lucão (Fabrício) e mat-
heus Pereira (Neto).
Técnico: Cléber Gaúcho

Vila Nova: Georgemy; Celsi-
nho, rafael Donato, saimon
e Willian Formiga; Dudu, Art-
hur rezende e Alan mineiro
( João Pedro); Pedro Bambu
(Thiaguinho), henan (Pedro
Júnior) e Kelvin (Íkaro).
Técnico: Wagner Lopes

1 x 1Grêmio Anápolis Vila Nova

FICHA

Wagner Lopes pede
atenção à bola parada 
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João Paulo Alexandre

O viaduto que será cons-
truído na rodovia BR-153 e é
popularmente conhecido
como viaduto da Enel será
concluído em outubro, de
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura Ur-
bana (Seinfra). Segundo a pas-
ta, o motivo do atraso é devido
aos remanejamento de postes
da Enel, reajuste de projeto e
a crise no mercado de aço.
Até o momento, 45% das obras
estão concluídas.  

A obra é realizada no KM
498, no sentido Norte, e irá
ligar o Setor Universitário ao
Jardim Novo Mundo. Entre
os bairros que devem ser be-
neficiados estão o Água Bran-
ca, Jardim Califórnia, Chácara
Califórnia, Aruanã III, Jardim
Califórnia – Parque Indus-
trial, Residencial Sonho Ver-
de, Residencial Sonho Verde
Complemento, Residencial
Vale do Araguaia, Vila Maria
Luiza, Vila Martins e Vila
Martins Extensão.

Esse é, ao menos, o terceiro
adiamento na entrega do com-
plexo. A obra teve início em
setembro de 2019, pelo então
prefeito de Goiânia Iris Rezen-
de. Os trabalhos eram para ser
entregues em março de 2020.
Porém, por causa da pandemia,
os trabalhos ficaram compro-
metidos. As obras retomaram

em maio do ano passado. 
O novo prazo dado foi mar-

ço de 2021, mas, com o novo
imbróglio, não foi possível o
cumprimento. Junho também
foi um mês apresentado como
conclusivo, mas, agora, o pra-
zo oficial é para o antepenúl-
timo mês do ano. “No primei-
ro momento da pandemia,
com o lockdown, as grandes
usinas desligam os fornos que
precisam de 90 dias para atin-
gir a temperatura ideal. Quan-
do religaram, a demanda era

muito grande e também hou-
ve falta de material. Conse-
quentemente, o preço do aço
mais que dobrou”, explicou
o secretário titular da pasta
em fevereiro deste ano ao O
Hoje, Luiz Bittencourt. 

Andamento
Muito da obra já está con-

cluída, como serviços de ter-
raplanagem, muro de conten-
ção, montagem das vigas me-
tálicas, escavação, nivelamento
e compactação das camadas

de aterro. A Seinfra destaca
que, para a construção do via-
duto, serão utilizadas oito vigas
de 54 metros de comprimento,
sendo de 2,5 metros de altura
por 0,50 metros de largura.
Cada uma dessas vigas pesa
37,5 toneladas. No total, serão
300 toneladas de aço para sus-
tentar a pista. 

“O prefeito Rogério Cruz
quer normalizar e acelerar o
andamento das obras e nós já
alinhamos com a empresa que
está desenvolvendo esse pro-

jeto e todas as dificuldades que
existiam do ponto de vista bu-
rocrático estamos superando
e acredito que a continuidade
vai se dar logo agora no fim
do período chuvoso”, afirma
o atual secretário da pasta,
Fausto Sarmento. 

O titular classifica a obra
como “relevante” e diz que a
mesma contribui com o tráfego
na região. Ele lembra que,
atualmente, a travessia da BR-
153 é feita pela Avenida Anhan-
guera, no Setor Universitário,
ou pelas avenidas C e Santos,
no Jardim Goiás e Jardim Novo
Mundo, respectivamente “Ela
é muito importante para a nos-
sa população pois, ao ser inau-
gurada, ela vai promover a in-
tegração de duas partes do
município que são cortadas
pela BR-153. A obra está cami-
nhando bem e quando ficar
pronta vamos ter um trânsito
fluindo bem melhor e até de-
safogando a rodovia em alguns
momento”, pontua. 

O elevado tinha o valor ini-
cial de R$ 7.592.334,83 oriundos
do Tesouro Municipal. Porém,
até fevereiro, o custo aumentou
R$ 350 mil por causa de uma
alteração do projeto geométri-
co do viaduto construído numa
área não desapropriada. A mu-
dança aumentou o volume do
aterro, que subiu de 11.729,00
metros cúbicos para 30.971,00
metros cúbicos. 

O engenheiro de Trans-
portes que atua junto ao Ins-
tituto Federal Goiano, Mar-
cos Rothen, afirma que se
fazem mais viadutos que o
necessário atualmente. “São
obras ultrapassadas que se
deterioram. As melhorias são
paliativas e ficam restritas
apenas no trecho onde foi
implantado”. 

O especialista usa como
exemplo os viadutos da Ave-
nida T-63 e da Praça do Cha-
fariz que ficam congestiona-
dos em horários de pico. Mar-
cos ainda afirma que é pre-
ciso ter mais planejamento
das obras viárias. 

“A gente teria que ter mais
organização da mobilidade
para a cidade fluir da melhor

forma. As obras não parecem
ter confluência de planeja-
mento”. Marcos cita que as
obras viárias que estão sendo
feitas pela prefeitura de Goiâ-
nia são onerosas e o dinheiro
investido nelas deveria ser
direcionado para solucionar
milhares de outros problemas
do trânsito da cidade que de-
veriam ser priorizados.

Ele ainda afirma que a so-
lução para o transporte da
Capital seria o investimento
em transporte público. “O in-
vestimento no BRT é impor-
tante, mas está sendo reali-
zado no local onde é mais
fácil de ser implantado e não
onde precisa”.

O especialista afirma que
a prioridade para instalação

do BRT deveria ser na Avenida
85, onde é mais complicado
de ser implantado. “A Rua 90,
no Setor Marista ou a Goiás
Norte nunca foi de grande
movimento, o maior fluxo é
na Avenida 85”. Ele avalia que
a trincheira da Rua 90 foi
uma obra que custou muito
dinheiro e trouxe um benefí-
cio à altura do investimento
para a população.

O engenheiro de transpor-
tes diz que é preciso organizar
o trânsito com investimentos
em novas estruturas. “Os re-
cursos foram aplicados onde
foi mais fácil de ser feito. Não
construíram nada novo. Estão
apenas refazendo estruturas
que já existiam anteriormen-
te”. Marcos ainda afirma que

o recurso é pequeno, mas de-
veria estar sendo gasto no
que é prioridade para melho-
rar o trânsito. 

Estudo
O Crea apresentou em

março de 2019 um relatório
de vistoria das Obras de Arte
Especiais (OAEs) de Goiânia,
feito em parceria com a Pon-
tifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO) e Instituto
Brasileiro de Avaliações e Pe-
rícias de Engenharia do esta-
do de Goiás (Ibape). O estudo
foi feito com o intuito de ga-
rantir a segurança da popu-
lação goianiense, recolhendo
dados para a elaboração de
um plano de vistorias e ins-
peções periódicas de pontes

e viadutos, além de estabele-
cer critérios de priorização
para intervenções corretivas.

“O principal problema é
a falta de controle do siste-
ma de drenagem, precisa-
mos de um sistema de dre-
nagem que funcione. Para
isso, são necessários elemen-
tos baratos e fáceis. 

Em nossa conclusão apre-
sentamos que as primeiras in-
tervenções necessárias são de
custo baixo e devem ser feitas
em curto prazo e de maneira
generalizada”, afirmou o di-
retor da Escola de Engenharia
da PUC, Fábio Simões, ao res-
saltar que quase 80% das pon-
tes no município apresenta-
vam esse tipo de problema.
(Especial para O Hoje) 

Segundo a pasta, o atraso é devido aos remanejamento de postes da Enel, reajuste de projeto e a crise no mercado de aço

Viadutos são obras ultrapassadas, avalia especialista  

A obra é realizada no KM 498, no sentido Norte, e irá ligar o Setor Universitário ao Jardim Novo Mundo, em Goiânia

Esse é, ao menos, o terceiro adiamento de entrega da obra que teve início em 2019

Viaduto da Enel será inaugurado
em outubro, diz prefeitura
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Além da pandemia da Covid-19, que já dura há mais
de um ano no Brasil, outra doença segue preocupando
as autoridades de Saúde, a dengue. Em Goiânia, segundo
dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), com relação ao mesmo período do ano anterior,
houve uma queda de 61,9% nos casos notificados da
doença. Mesmo assim, 2021 já soma 3.232 casos confir-
mados da doença, até o momento sem nenhum óbito.
Em 2020 foram três mortes registradas e 16.180 casos
confirmados.

Segundo a SMS, a pandemia de Covid-19 vem afetando
a sensibilidade da vigilância epidemiológica na identi-
ficação precoce dos casos de dengue nos últimos dois
anos, com redução importante e gradual para o mesmo
período avaliado, provavelmente devido à semelhança
clínica das doenças contribuindo para subnotificação
e ao receio da população de procurar atendimento em
unidade de saúde.

Em razão da semelhança entre alguns sintomas de
Dengue, Zika e Chikungunya, recomenda-se que todos
os profissionais de saúde se mantenham atentos frente
a casos suspeitos de Zika, lembrando que é uma doença
de notificação compulsória e a coleta para exame labo-
ratorial é obrigatória sendo restrita para gestantes,
crianças menores de 2 anos, casos graves e óbitos. Em
2021, nenhum caso foi confirmado até o momento.

No início deste mês, a Prefeitura de Goiânia realizou
a abertura de imóveis desocupados e fechados na
Capital com objetivo de eliminar possíveis focos do
mosquito Aedes aegypti, nos Distritos Sanitário Noroeste
e Sanitário Sul. De acordo com o gerente de Controle
de Vetores da Zoonoses da SMS, Izaías de Araújo, as in-
tervenções são necessárias para eliminação de possíveis
focos ou situações que ofereçam risco de proliferação
do mosquito Aedes aegypti, que, além da dengue, trans-
mite febre amarela, Zika e Chikungunya.

Cuidados
Em meio à pandemia da Covid-19, a infectologista da

Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Beatriz
Quental, faz um alerta sobre a importância da manu-
tenção dos cuidados com a dengue. A infectologista
explica que a sazonalidade da dengue segue de acordo
com as variações do clima, e que os primeiros meses do
ano podem se tornar mais propícios à proliferação do
Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

A médica reforça ainda a necessidade de manter to-
das as medidas para evitar a dengue. “Atualmente,
com as atenções todas voltadas para o Coronavírus,
vale reforçar que outras doenças também apresentam
risco à saúde da população e que, portanto, os cuidados
devem continuar”. Para ela, a melhor maneira de con-
trolar a dengue é por meio da prevenção. Não deixar
recipientes expostos que possam acumular água da
chuva, tratar a água de piscinas com cloro, adicionar
areia aos pratos de vasos de plantas, limpar calhas
para evitar acúmulo de água, manter a caixa d’água
vedada e armazenar o lixo em sacos plásticos fechados
são algumas delas.

Orientação
Quando há suspeita de infecção, a orientação da in-

fectologista é buscar atendimento médico, um alerta
importante principalmente em tempos de pandemia.
“Alguns sintomas da dengue podem ser confundidos
com os da Covid-19, por isso é fundamental realizar o
diagnóstico e tratamento adequados”, explica.

A médica destaca os principais sinais de alerta da
dengue. Dor abdominal intensa e contínua; vômitos
persistentes; tonturas, sangramento, sonolência e/ou
irritabilidade, diminuição da diurese e desconforto
respiratório.

“Em casos leves da doença, a recomendação é manter
repouso e beber bastante líquido. Caso haja agrava-
mento, é necessário realizar acompanhamento médico,
que indicará o tratamento adequado”, finaliza a espe-
cialista.  (Especial para O Hoje)

Em 2020 foram 3 mortes registradas e 16.180 casos

Goiânia já tem
mais de 3 mil
casos de Dengue

tRÁPIDAS

Câmara dos Deputados debatem
evolução dos Direitos Humanos

Em debate durante audiência pública pro-
movida pela Comissão de Direitos Humanos
e Minorias da Câmara dos Deputados, parti-
cipantes de diversos segmentos sociais co-
braram mais ações e políticas públicas vol-
tadas para a população negra e para o com-
bate ao racismo estrutural no País. O colegiado
debateu as recomendações recebidas pelo
Brasil no âmbito da Revisão Periódica Uni-
versal da Organização das Nações Unidas
(ONU). A Revisão é um mecanismo que analisa
a situação interna de direitos humanos nos
Estados membros da ONU. Em 2017, o Brasil
passou pelo terceiro ciclo de avaliação e re-
cebeu 246 recomendações, das quais aceitou
voluntariamente 242. Entre as recomendações
relacionadas ao combate ao racismo estão:
realizar uma reforma legislativa específica

para fortalecer as medidas contra a discri-
minação baseada no gênero e na etnia; con-
tinuar a implementar medidas destinadas a
prevenir a violência e a discriminação racial
contra os afro-brasileiros; e proteger seu pa-
trimônio cultural e locais de culto. O deputado
Helder Salomão (PT-ES) disse que o governo
não valorizou políticas sociais, como o com-
bate ao racismo, no orçamento apresentado
e aprovado pelo Congresso Nacional. “Nossa
Câmara não age para atender aos interesses
do povo brasileiro, mas aos interesses do
presidente da República que criou um orça-
mento secreto de R$ 3 bilhões para comprar
votos”, repreendeu. O deputado Bira do Pin-
daré (PSB-MA), que presidiu o debate, criticou
a votação da proposta que flexibilizou o li-
cenciamento ambiental. 

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

Jurídica

A Subseção II Especiali-
zada em Dissídios Indivi-
duais (SDI-2) do TST rejeitou
recurso de um engenheiro
civil aposentado que teve
15% do valor líquido de
sua remuneração penho-
rado para o pagamento de
dívida trabalhista. Por una-
nimidade, os ministros con-

cluíram que a apreensão
judicial seguiu corretamen-
te as regras previstas no
CPC. Nesses casos, o des-
conto em folha de paga-
mento não pode ser supe-
rior a 50% dos ganhos lí-
quidos do devedor quando
se tratar de pagamento de
pensão alimentícia.

TST define percentual 
de apreensão judicial

Ministra nega liberdade 
a acusado de homicídio

A ministra Cármen Lú-
cia, do STF, negou segui-
mento ao Habeas Corpus
impetrado por um fisiote-
rapeuta preso e denuncia-
do pela morte de uma mu-
lher atingida durante um
“racha” entre ele e outro
motorista. Segundo a mi-
nistra, o pedido é manifes-

tamente contrário à juris-
prudência do STF.  “Even-
tual demora, se houvesse,
não comprova desídia ju-
dicial a amparar a alegação
de excesso de prazo impu-
tado ao Poder Judiciário,
nos termos da orientação
jurisprudencial deste Su-
premo Tribunal”, concluiu.

2 Conselho Nacional de Jus-
tiça,  Resolução CNJ 228/2016
I  - Documentos eletrônicos
poderão ser apostilados ex-
clusivamente em meio digital
e, com isso, receber o certi-
ficado de autenticidade vá-
lido em mais de 100 países
signatários da Convenção da
Apostila da Haia.
2 Conselho Nacional de Jus-
tiça II – Concluído pacto na-
cional para documentos a
egressos do sistema prisional
pelo sistema Eletrônico de
Execuções Penais, SEEU.

O Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJGO) acaba
de divulgar o edital para o
concurso 57º concurso público
para juiz substituto. O docu-
mento foi assinado pelo pre-
sidente do TJGO, desembar-
gador Carlos França, e pela
presidente da Comissão de
Seleção e Treinamento, de-
sembargadora Beatriz Franco. 

Para quem
ainda vê alguma
importância,
TJGO abre
concurso para
juiz substituto

STJ reforça valores da liberdade
de opinião e expressão

A Quarta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ),
em decisão unânime, refor-
mou acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP)
que havia condenado o site
Brasil 247 e seu representante,
o jornalista Leonardo Attuch,
ao pagamento de danos mo-
rais de R$ 40 mil para o ex-re-
dator-chefe da revista Veja
Mário Sabino, em razão da
publicação de notícias com
críticas ao seu trabalho. Para

o colegiado, apesar do tom jo-
coso e ácido das matérias que
envolviam Sabino, sua publi-
cação não teve o potencial de
causar danos à imagem, à
honra ou à privacidade do
jornalista. De acordo com
Mário Sabino, o site Brasil
247, em várias matérias, ex-
trapolou o exercício do jor-
nalismo crítico, divulgando
informações inverídicas so-
bre sua carreira e promo-
vendo difamação contra ele. 
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Dia D de vacinação registra
aplicação de mais de 14 mil doses

O dia D de vacinação contra
Covid -19 e Influenza, ocorrido
neste final de semana, regis-
trou a aplicação de mais de 14
mil doses em Goiânia. Segundo
a Prefeitura, 45 pontos foram
direcionados ao público, sendo
37 unidades exclusivas para
pacientes com comorbidades.
A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) reforça que, nesta se-
gunda (17), a vacinação conti-
nua para aplicação da primeira
dose contra o novo coronavírus
em pessoas com comorbidades
e profissionais da Saúde, além
do reforço da CoronaVac em
idosos a partir dos 62 anos. 

A SMS destaca que podem
tomar a primeira dose contra
o novo coronavírus pessoas
com Síndrome de Down, de 18
anos a 59 anos; pessoas com
doença renal crônica em tera-
pia de substituição renal (diá-

lise), de 18 a 59 anos; gestantes
e puérperas com comorbidades
a partir de 18 anos, desde que
seja apresentando documen-
tação que comprove a gestação,
como exames de beta HCG, ul-
trassonografia, entre outros.
Também é necessária apresen-
tação do relatório médico para
comprovar a comorbidade.

Também podem se vacinar
pessoas com comorbidades,
de 18 a 59 anos, e pessoas com
Deficiência Permanente ca-
dastradas no Programa de Be-
nefício de Prestação Continua-
da (BPC) de 18 a 59 anos. Essas
pessoas devem agendar o aten-
dimento através do aplicativo
Prefeitura 24 horas em um
dos postos indicados no site:
www.goiania.go.gov.br/imuni-
zagyn/. A plataforma também
oferece a documentação ne-
cessária para vacinar. 

A SMS destaca que está
sendo aplicada a segunda
dose da CoronaVac em pes-
soas de 62 e 63 anos. Os postos
de atendimento estão funcio-
nando em seis escolas muni-
cipais e na Área I da Pontifícia
Universidade Católica de
Goiás (PUC Goiás) para pe-
destres. Para esse público,
não há necessidade de agen-
damento para a aplicação do
reforço. A SMS também in-
forma que não haverá aten-
dimento na modalidade dri-
ve-thru, apenas pedestres. 

A secretaria também conti-
nua a aplicação da vacina con-
tra o vírus Influenza. A dose
pode ser adquirida em em 55
salas de imunização destinadas
à campanha, bem como Sesc
Faiçalville e Área I daPUC Goiás.
(João Paulo Alexandre, es-
pecial para O Hoje)
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Crianças e adolescentes
com idades entre 10 e 19 anos
deram à luz a 13,84% dos be-
bês nascidos vivos em Goiás
em 2019, dado mais atual, se-
gundo dados do Sistema de
Informações sobre Nascidos
Vivos (SINASC), do Ministério
da Saúde. A porcentagem cor-
responde a 13,3 mil entre os
96.112 nascimentos registra-
dos. Em Goiânia, nesta faixa
etária, este índice foi de 9,72%,
o que representa 1.995 nasci-
mentos de bebês com vida.

Os dados de 2019 apresen-
taram redução, se comparados
aos de 10 anos atrás. Em 2009,
dos 87.485 nascimentos de be-
bês vivos registrados em
Goiás, 17.473 correspondem
à crianças e adolescentes com
idades entre 10 e 19 anos, o
que significa 19,97% do total.
Na Capital, a taxa no mesmo
ano era de 14,10%, o que cor-
responde a 2.792 nascimentos
registrados na faixa etária.

Mesmo apresentando di-
minuição, os números conti-
nuam chamando a atenção
para a gestação na infância e
na adolescência. Segundo o
psicólogo e professor de Psi-
cologia da Unialfa Guilherme
Nogueira, o Estado pode au-
xiliar na atenção básica nestes
casos. Para ele, este realmente
é um trabalho social e que
pode fazer a diferença.

“Acredito que além da cons-
cientização e informação para
o adolescente, o incentivo e
conhecimento para os pais,
para que eles entendam o pa-
pel deles neste processo, como
eles podem administrar e vi-
venciar este momento de for-
mação e orientação dos pri-

meiros momentos sexuais dos
filhos. Uma formação mais fa-
miliar e social, deixar todo
mundo realmente envolvido
nesta questão para que este
seja um trabalho realizado por
toda a sociedade”, destaca

Para o professor de Psico-
logia da Unialfa, outro ponto
relevante é a questão da ma-
turidade dos jovens. “Talvez
não seja o excesso de infor-
mações que leva a gravidez
na adolescência, e sim a quan-
tidade de possibilidades que
os adolescentes têm”, pontua.

Mudanças
A gravidez traz uma série

de mudanças na vida, e no
caso de acontecer na adoles-
cência, não seria diferente. De
acordo com o psicólogo, os jo-
vens podem ter dificuldade de
dedicação tanto no processo
escolar quanto no mercado de
trabalho. “Eles podem ter li-
mitação de escolhas por conta
da gestação e da criação do
bebê. Esses jovens precisam
muitas vezes do auxílio e in-

centivo do Estado. A sociedade
fica mais prematura em muitas
coisas e isso reflete o psicos-
social de uma forma muito
ampla”, afirmou.

Neste cenário de tantas
mudanças, o professor da
Unialfa destaca a importân-
cia do apoio de profissionais
da Psicologia durante a ges-
tação. “A ajuda psicológica é
muito importante para au-
xiliar tanto a menina quanto
o menino que serão pais na
adolescência no entendimen-
to das mudanças pessoais,
psicológicas, sociais que vão
acontecer por conta dessa
gravidez precoce. No caso da
menina, apesar de ter o cor-
po pronto para gerar a fe-
cundação, não significa que
ela esteja 100% pronta para
todas as transformações que
gravidez traz. Então, é ne-
cessário trabalhar técnicas
para equilibrar ações, com
o objetivo de evitar proble-
mas com autoestima, autoi-
magem e do seu ajustamento
de vida” afirma Guilherme.

Legislação
Em Goiás, a Secretaria de

Estado da Saúde de Goiás (SES-
GO), por meio da Coordenação
dos Ciclos de Vida da Superin-
tendência de Atenção Integral
à Saúde (Sais), desenvolve uma
série de ações com o propósito
de reduzir a incidência dos ca-
sos de gravidez na adolescên-
cia. O problema, de grande
magnitude no País, mereceu
atenção especial desde o ano
passado, com a promulgação
da Lei Federal 13,798, de 3 de
janeiro de 2019, que institui a
Semana Nacional de Prevenção
da Gravidez na Adolescência.

Celebrada em todo o País
entre 1º e 7 de fevereiro, a Se-
mana Nacional de Prevenção
da Gravidez na Adolescência
visa incentivar gestores, pro-
fissionais de saúde e repre-
sentantes de entidades civis a
idealizarem políticas públicas
e desenvolverem atividades
educativas e assistenciais vol-
tadas à prevenção da gravidez
nas meninas de 12 a 18 anos.
(Especial para O Hoje)

Para especialista,
apoio psicológico é
muito importante
durante gestação
nestas faixas etárias

Mais de 13 mil adolescentes
deram à luz em Goiás

No Estado, 
dos 96.112
nascimentos
registrados
naquele ano,
13,3 mil foram
filhos de mais
crianças ou
adolescentes 

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700
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A Itália revogará as res-
trições de quarentena para
viajantes que chegam de
países europeus e da cha-
mada zona Schengen (que
inclui 26 países europeus),
assim como do Reino Unido
e de Israel, a partir do dia
16 de maio, informou o Mi-
nistério da Saúde do país
nesta sexta-feira.

As pessoas que entram
na Itália vindas desses países
atualmente têm de ficar cin-

co dias de quarentena e pas-
sar por exame obrigatório
antes da chegada e ao final
do período de isolamento.

Um teste negativo para
covid-19 realizado antes
da viagem ainda será exi-
gido, disse o ministério
em comunicado.

A pasta acrescentou que
as restrições atualmente
vigentes para pessoas que
viajam do Brasil estão man-
tidas. (ABr)

Itália revoga quarentena
para viajantes de UE,
Reino Unido e Israel

Israel assolou Gaza com
fogo de artilharia e ataques
aéreos nesta sexta-feira (13),
visando túneis de militantes
palestinos para tentar deter os
ataques de foguete persistentes
contra cidades israelenses.

Em uma ofensiva de 40 mi-
nutos antes do amanhecer, ao
menos 13 palestinos foram
mortos, incluindo uma mãe e
seus três filhos, cujos corpos
foram recuperados dos escom-
bros de sua casa, disseram au-
toridades de saúde de Gaza.

A operação israelense in-
cluiu 160 aeronaves, além
de tanques e fogo de arti-
lharia, fora da Cidade de
Gaza, disse o coronel Jonat-
han Conricus, porta-voz dos
militares de Israel.

As levas de foguetes pales-
tinos contra o sul de Israel
vieram na sequência no quin-
to dia dos combates mais in-
tensos entre Israel e militantes
de Gaza desde 2014.

Mais tarde, uma autorida-
de militar israelense disse que
mais de 2 mil foguetes foram
disparados de Gaza a Israel
desde o início do conflito e
que seu país destruiu vários
quilômetros de túneis usados
pelos militantes.

Pelo menos 126 pessoas fo-
ram mortas em Gaza desde se-
gunda-feira  (10), incluindo 31
crianças e 20 mulheres, e 950
ficaram feridas, disseram au-

toridades médicas palestinas.
Entre os oito mortos em Is-

rael estão um soldado que pa-
trulhava a fronteira de Gaza e
seis civis israelenses, incluindo
duas crianças, segundo auto-
ridades israelenses.

O Egito lidera os esforços
internacionais para obter um
cessar-fogo e impedir que o
conflito se dissemine. Fontes
de segurança disseram que
nenhum dos lados parece re-
ceptivo até agora, mas uma
autoridade palestina disse que
as negociações se intensifica-
ram nesta sexta-feira.

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas

(ONU), António Guterres,
apelou por um cessar-fogo
imediato.

"Os combates têm o po-
tencial de desencadear uma
crise humanitária e de segu-
rança irrefreável e fomentar
ainda mais o extremismo...",
disse o porta-voz da ONU,
Stéphane Dujarric.

O presidente francês, Em-
manuel Macron, também pe-
diu a volta da paz durante
uma conversa telefônica com
o primeiro-ministro israelense,
Benjamin Netanyahu.

O Hamas, grupo islâmico
que comanda Gaza, disparou
os ataques de foguete na se-

gunda-feira para retaliar cho-
ques da polícia israelense com
palestinos perto da mesquita
de Al-Aqsa, o terceiro local
mais sagrado do islã, em Je-
rusalém Oriental.

Desde então, os episódios
de violência se espalharam
em cidades onde judeus e a
minoria árabe de Israel con-
vivem lado a lado. Também
houve confrontos entre ma-
nifestantes palestinos e for-
ças de segurança israelenses
na Cisjordânia ocupada,
onde autoridades de saúde
disseram que 11 palestinos
foram mortos nesta sexta-
feira. (ABr)

Pelo menos 126
pessoas foram
mortas em Gaza
desde segunda

Israel bombardeia Gaza para
conter militantes palestinos

O governo japonês planeja
acrescentar mais três provín-
cias ao estado de emergência,
uma vez que o número de
casos de infecção pelo novo
coronavírus continua  au-
mentando em todo o país. Na
quinta-feira (13), mais de
6.800 novos casos foram con-
firmados no Japão.

Seis províncias, incluindo
Tóquio e Osaka, encontram-
se sob o estado de emergência
até o fim deste mês. O gover-
no planeja adicionar mais
três províncias - Hokkaido,
Okayama e Hiroshima - ao
estado de emergência, a par-
tir de domingo. Essas pro-
víncias estão registrando sur-
tos e seus sistemas médicos

têm dificuldades no atendi-
mento dos pacientes.

Medidas intensivas, que
não entram na categoria de
estado de emergência, estão
atualmente em vigor em
oito províncias, incluindo
aquelas vizinhas à capital
Tóquio, e Hokkaido.

O governo aplicar a três
outras províncias - Gunma,
Ishikawa e Kumamoto - as
medidas intensivas a partir
de domingo.

Nesta sexta-feira, as auto-
ridades consultaram o painel
de especialistas do governo
sobre o plano. Nishimura Ya-
sutoshi, ministro da Revitali-
zação Econômica, encarrega-
do das medidas contra o co-

ronavírus, disse: "O número
de novos casos de covid-19
está aumentando não apenas
na área metropolitana de Tó-
quio, mas em todo o país,
abrangendo as regiões de Chu-
goku, Shikoku e Kyushu".

Nishimura expressou
preocupação em relação às
variantes transmissíveis, ob-
servando que também as pes-
soas de gerações mais jovens
sofrem riscos de desenvolver
sintomas graves.

Pesquisadores do Instituto
Nacional de Doenças Infeccio-
sas do Japão dizem que as va-
riantes portadoras da mutação
N501Y são provavelmente as
causas de cerca de 90% dos
novos casos. (ABr)

Estado de emergência será declarado
em mais três províncias japonesas

COVID-19

Seis províncias encontram-se sob o estado de emergência até o fim deste mês

O Exército de Israel anunciou que tropas terrestres,
em conjunto com missões aéreas, deram início a ataques
contra a Faixa de Gaza. A operação foi anunciada pelos
militares no Twitter. Hostilidades entre Israel e Palestina
completam o quinto dia nesta sexta-feira (14), em um
dos mais violentos combates observados em anos. O
total de mortes em Gaza, que é efetivamente controlada
pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, teria au-
mentado para 103, incluindo crianças. Ataques diários
de foguetes por parte do Hamas contra a maior cidade
israelense, Tel Aviv, e em outras partes do país, causaram
a morte de sete pessoas. (ABr)

EXPRESSA

PANDEMIA

Restrições para pessoas que viajam do Brasil estão mantidas

Os episódios de

violência se

espalharam em

cidades onde

judeus e a

minoria árabe de

Israel convivem

lado a lado
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Lanna Oliveira

“Primeiramente, repugna-me qualquer tra-
balho material, só posso agir satisfeito no terreno
das teorias, dos textos, do raciocínio puro, dos
subjetivismos. Sou um jogador de xadrez e nunca
pude, por exemplo, com o bilhar ou com o fute-
bol”. É assim que o próprio Guimarães Rosa se
definiu, no momento que deixou o oficio da me-
dicina para trás. O mineiro, poliglota, contista,
novelista, romancista e diplomata é considerado
ainda hoje um dos maiores e mais sofisticados
escritores do País, reconhecido mundo afora.

Com verdadeiras obras primas, ele iniciou
sua carreira literária em 1929 com a publicação,
na revista O Cruzeiro, do conto ‘O mistério de
HighmoreHall’, que não faz parte de nenhum
de seus livros. Em 1936, a coletânea de versos
‘Magma’, obra inédita, recebeu o Prêmio Acade-
mia Brasileira de Letras, comelogiosdo poeta
Guilherme de Almeida. Ele chegou a confessar,
depois, que nessa época escrevia friamente, sem
paixão, preso a modelos alheios. Isso tudo em
paralelo com a carreira de diplomata que o fazia
se mudar com constância.

Na posição de diplomata, Guimarães Rosa é
nomeado Cônsul Adjunto em Hamburgo em 1938,
e segue para a Europa, onde encontrou uma
guerra eminente. Embora consciente dos perigos
que enfrentava, protegeue facilitou a fuga de ju-
deus perseguidos pelo nazismo. Em reconheci-
mento a essa atitude, o diplomata e sua mulher
foram homenageados em Israel, em abril de
1985, com a mais alta distinção que os judeus
prestam a estrangeiros. O nome dele e de sua
esposa foi dado a um bosque que fica ao longo
das encostas que dão acesso a Jerusalém.

Nessas andanças pelo mundo conheceu e vi-
venciou experiências que agregaram a sua lin-
guística inovadora. Mas foi em 1946, que ele al-
cançou um privilegiado lugar de destaque no
panorama da literatura brasileira, com a publi-
cação do livro de contos ‘Sagarana’. A narrativa
que Guimarães construiu nesse livro era singular
e possuía uma riqueza de simbologia nos seus
contos. Com ele, o regionalismo estava nova-
mente em pauta, mas com um novo significado,
uma nova roupagem. 

O conto ‘Com o vaqueiro Mariano’ integra o li-
vro póstumo ‘Estas estórias’ de 1969, com o título
‘Entremeio: Com o vaqueiro Mariano’. Ele foi es-
crito em 1952 durante uma longa excursão ao
Mato Grosso, onde o escritor encontrou cenários,
personagens e histórias que ele recriaria em
‘Grande sertão: Veredas’, seu único romance e a
principal obra da literatura brasileira. Publicado
em1956, mesmo ano da publicação do ciclo nove-
lesco ‘Corpo de baile’, ele já foi traduzido para
muitas línguas e é considerado, até mesmo pelos
leitores mais assíduos, uma leitura complexa.

A superstição e o misticismo acompanharam
o escritor por toda a vida. Ele acreditava na força
da lua, respeitava curandeiros, feiticeiros, a um-
banda, a quimbanda e o kardecismo. Dizia que
pessoas, casas e cidades possuíam energias
positivas e negativas, que influenciam nas
emoções, nos sentimentos e na saúde
de seres humanos e animais. Aconse-
lhava os filhos a terem cautela e a
fugirem de qualquer pessoa ou
lugar que lhes causasse algum
tipo de mal estar. Isso ficou
evidente em suas obras.

Por meio desses mi-
tos, simbologias e até
sua regionalidade
evidente, ele re-
volucionou a
estilística e a
literatura

formal. Segundo suas necessidades, Guimarães
Rosa recriava a realidade de forma lúdica, mas
que não deixava de transparecer suas verdadeiras
intensões e de ser instrumento de percepção da
mesma. Nessa tarefa de experimentação e re-
criação da linguagem, usou de todos os recursos,
desde a invenção de vocábulos, por vários pro-
cessos, até arcaísmos e palavras populares, in-
venções semânticas e sintáticas.

Depois de quatro anos adiando sua posse à
cadeira na Academia Brasileira de Letras, três
dias antes de sua morte ele decidiu por receber
essa honraria. Em seu discurso de posse ele disse,
“...a gente morre é para provar que viveu”. Em
1967, João Guimarães Rosa seria indicado para o
prêmio Nobel de Literatura. A indicação, iniciativa
dos seus editores alemães, franceses e italianos,
foi barrada pela morte do escritor. A obra do
brasileiro havia alcançado esferas talvez até hoje
desconhecidas. Quando morreu tinha 59 anos.

"Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E
para estas duas vidas, um léxico só não é sufi-
ciente. Em outras palavras, gostaria de ser um
crocodilo vivendo no rio São Francisco. Gostaria
de ser um crocodilo porque amo os grandes rios,
pois são profundos como a alma de um homem.
Na superfície são muito vivazes e claros, mas
nas profundezas são tranquilos e escuros como
o sofrimento dos homens”, Guimarães Rosa. 

Suas obras hoje 
A importância do escritor Guimarães Rosa

para a literatura brasileira é indiscutível, mas
como alcançar suas obras nos diasdehoje?Além
de seus livros estarem espalhados em bibliote-
caspelo País, algumas leituras em áudio das his-
tórias desse escritor marcante estão disponíveis
no YouTube. Incluindo umadramatizaçãode ‘Meu
tio o Iauaretê’ pelo ator Lima Duarte eumtrecho
belíssimo de ‘Grande sertão: Veredas’ na voz
da cantora Maria Bethânia.

Os áudios dos contos ‘A terceira margem
do rio’, ‘Sequência’, ‘A hora e a vez de
Augusto Matraga’, ‘Corpo fechado’, ‘Ir-
mãos Dagobé’, ‘Campo geral’, ‘Fami-
gerado’, ‘Desenredo’, ‘Sorôco, sua
mãe, sua filha’, ‘Meu tio o Iaua-
ratê’ por Lima Duarte, ‘Dia-
dorim’, trecho de ‘Grande
Sertão: Veredas’, por Ma-
ria Bethânia e do livro
‘Sagarana’ estão dis-
poníveis no You-
Tube e no site
www.notate-

rapia.com.br gratuitamente. Já seus livros, os aman-
tes pela literatura de Guimarães Rosa conseguem
achar flutuando pelo vasto mundo da internet. 

Mas nos seguintes sites, www.elivros.online
e www.onlinecursosgratuitos.com, é possível
baixar a versão em PDF ou ler on-line gratuita-
mente. E para quem prefere adquirir, ainda
encontra-se estes mesmos livros nas plataformas
comuns de streaming como a Amazon. Mas no
site www.estantevirtual.com.br você encontra
opções de novos a usados, com preços acessíveis,
que vão a partir de R$ 4. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

As pessoas não morrem,
ficam encantadas

Obras do escritor Guimarães Rosa revolucionou a linguagem de 
uma época e é considerada umas das mais importantes do Brasil

Guimarães Rosa e sua esposa Aracy, quem
o ajudou a salvar os judeus e recebeu uma
homenagem dos mesmos
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Malhação - sonhos
Lobão encontra Duca e Nat

e desconfia. Duca enfrenta Lo-
bão, mas Nat e Dalva inter-
vém. Delma decide levar Tom-
tom para a Aquazen e marcelo
lamenta. Dalva exige que Duca
se afaste de Nat, mas o rapaz
não aceita. Bianca chora ao
se lembrar do ex namorado.
Lincoln tenta convencer Gael
de que Jeff quer lutar. Nat
implora que Gael afaste Bian-
ca dela. Wallace aconselha
Jeff a fingir que está apren-
dendo a lutar antes de ir para
as aulas de dança. sol, Lírio e
rico conversam com santiago
e Pedro reclama. 

Gênesis
Agar encontra o anjo Ga-

briel no deserto. Depois de al-
guns meses, ela dá à luz is-
mael. sarai fica decepcionada
com o comportamento de
Agar. oito anos se passam.
Abrão ensina ismael a escrever.
13 anos depois, Abrão tenta
confortar sarai. Deus fala com
Abrão e o rebatiza com o nome
Abraão. Deus diz a Abraão que
todo homem deverá ser cir-
cuncidado. sarai sente as pa-
lavras de Agar. Deus diz a
Abraão que sarai se chamará
sara. o senhor avisa que ela
dará um filho a Abraão. Ló e
Ayla demonstram frieza. 

a Vida da Gente
Júlia faz diversas perguntas

para Ana e rodrigo. Celina
se encanta com o jeito como
Artur trata o filho. marcos
descobre que Vitória repreen-
deu Dora. Júlia pede para ma-
nuela convidar Ana para al-
moçar. iná e Laudelino escre-
vem as cartas para Aurélia e
Wilson. eva tentar convencer
Ana a fazer um novo trata-
mento que pode fazê-la voltar
a jogar tênis. manuela tenta
disfarçar a surpresa quando
Ana pede para passear sozi-
nha com Júlia. iná conversa
com manuela sobre a relação
entre rodrigo e Ana.

Triunfo do amor
Fernanda fica chateada por

ela não conseguir andar, quan-
do heriberto diz que a opera-
ção correu bem. Cruz e maria
tentam animá-la. Fernanda
manda Cruz sair, para que ela
possa ter mais tempo sozinha
com a irmã maria. Fernanda
fala: “se você me aceita, tem
que aceitar nossa mãe tam-
bém.” maria suspira. Vitória
está sentada no refeitório,
pensando em dar as mãos a
maria e Fernanda. ela vê a no-
tícia do acidente de osvaldo
na TV e liga para saber como
ele está. então ela muda de
ideia e decide ir vê-lo.

império
João Lucas beija maria Ísis,

que expulsa o rapaz de sua
casa. Cora conta sobre Cristi-
na para os repórteres e Xana
fica furiosa. maria marta mos-
tra para José Alfredo a notícia
sobre a filha de eliane. José
Alfredo afirma que não fará
um teste de DNA. Carmem
cuida da transferência de sal-
vador para um manicômio ju-
diciário. reginaldo passa mal
após a chegada de Jurema a
sua casa. maria marta explica
como José Pedro conseguirá
tomar o poder de José Alfre-
do. Vicente observa maria Cla-
ra e enrico juntos. 

RESUMO
t

De NoVeLAs

Lançamento
musical 
Lucy Alves lança o single 'Gotas de
Amor/Oh Chuva', do novo álbum
'Avisa' que chega em junho

Elysia Cardoso

A aclamada cantora, mu-
sicista e atriz paraibana
Lucy Alves lança hoje seu
mais novo single: ‘Gotas de
Amor/Oh Chuva’. O traba-
lho, que já está disponível
em todas as plataformas di-
gitais, é uma releitura de
dois sucessos da banda Fa-
lamansa: ‘Gotas de Amor’,
do álbum ‘Um Dia Perfeito’,
de 2004, e ‘Oh Chuva’, lan-
çado em 2001 no álbum
‘Essa É Pra Vocês’ e o se-
gundo single do próximo
álbum da artista, ‘Avisa’,
que será lançado em junho.

O álbum, composto por
releituras de canções do re-
pertório do Falamansa, tra-
rá seis faixas do grupo e
uma música inédita - par-
ceria de Lucy com Tato, vo-
calista e compositor do gru-
po paulistano. Os sete sin-
gles serão lançados sema-
nalmente sempre às quin-
tas-feiras, até o dia 17 de
junho, com o lançamento
da sétima faixa de trabalho. 

O álbum ‘Avisa’ chega
completo às plataformas
digitais uma semana antes
do São João, uma das mais
importantes festas popula-
res brasileiras e a favorita
de Lucy, que este ano não
contará com comemorações
presenciais pelo segundo
ano consecutivo em função
do agravamento da pande-
mia mundial. 

Segundo a artista, a ideia
para o álbum 'Avisa' foi fa-
zer releituras de canções
bonitas que gosto de forró.
"Eu gosto e admiro muito o
Falamansa e as composições
trazem o balanço do nosso
forró com letras contempo-
râneas e cheias de poesia,
amor e astral. O Falamansa
tem uma trajetória que aju-
dou a difundir ainda mais
o forró no Brasil e é um
grupo de um som muito
sincero e que traz positivi-

dade em suas mensagens". 
Em mais um ano sem

festas de São João presen-
ciais, Lucy comenta: "Tenho
certeza que vai dar pra dan-
çar dentro de casa com o
álbum, ou só escutar e lem-
brar de muita coisa boa,
em especial do nosso São
João. Afinal, eu e Falamansa
temos isso em comum: fa-
zemos parte dos festejos
desta que, para mim, é a
maior festa do Brasil. O lan-
çamento desse álbum é de
certa forma um jeito de ali-
viar a falta que essa festa
tem nos causado”.

O álbum ‘Avisa’ foi pro-
duzido por MARCEL, par-
ceiro de Lucy também nos
mais recentes trabalhos lan-
çados pela cantora como o
EP ‘Chama’ e o single ‘Dia
de Festa’, em parceria com
a banda Natiruts.

A artista 
Uma das artistas mais

versáteis e celebradas de
sua geração, Lucy Alves é
conhecida do público bra-
sileiro desde que integrava
o grupo Clã Brasil, formado
no início dos anos 2000, ao
lado de sua família. Mas
foi em 2013 que ganhou
popularidade e alçou o es-
trelato quando foi uma das
finalistas da segunda tem-
porada do programa The
Voice Brasil.

Atualmente com mais
de 220 mil ouvintes por
mês no Spotify, a cantora,
atriz e multi instrumentista
pegará a estrada em breve
em uma turnê nacional em
teatros, que leva o nome
‘Esse Mundo é Meu’. Além
de estrear as novas canções,
Lucy promete apresenta-
ções repletas de surpresas
e, claro, seus maiores su-
cessos. O início da tour ain-
da será definido, mediante
o avanço e controle da pan-
demia da covid-19. (Espe-
cial para O Hoje)

Cantora, musicista e atriz Lucy Alves lança seu mais novo single A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Escritora carioca
Gisele Fortes é

apaixonada pela
escrita e

formou-se em
Comunicação

Social

LIVRARIA
t

Por se sentir cul-
pada pela morte pre-
coce dos pais de sua
irmã do coração, Cla-
ra se anulou a vida
toda com o objetivo
de garantir a felicida-
de de Eva. As duas,
amigas desde o ber-
çário, são as protago-
nistas de ‘Todas as
curvas do caminho’,
segundo lançamento
de 2021 da escritora
carioca Gisele Fortes.

No enredo, Clara
desiste de todas as
suas vontades em
nome da amiga e
irmã outras amizades,
o curso dos sonhos na
faculdade, intercâm-
bio e até mesmo o na-
morado, Leonardo,
personagem que ins-
pira o amor das duas
simultaneamente an-
tes de saber que eram
irmãs. Tudo muda com o pas-
sar dos anos: com Eva hospi-
talizada, Clara descobre ano-
tações antigas que podem
mudar todo o futuro. 

“E, no meio daque le hor-
ror, eu me dou conta: a culpa
foi minha! Eu quis ir até o
Mirante, convenci todo mun-
do a me levar até lá, fiz o tio
Carlos mudar o caminho. Se
não fosse isso, a batida não
tinha aconteci do e eles não

estariam mortos. Eu matei os
pais da Eva! Não consigo pa-
rar de chorar, soluçar e gritar.
Eu sou uma menina horrível
e, agora, por minha causa, a
minha melhor ami ga está so-
zinha no mundo”. (Todas as
curvas do caminho, pág. 18)

A escrita fluida e cativante
de Gisele propõe o ritmo de
leitura das 139 páginas do
lançamento. As surpresas da
autora estão garantidas até

a última página:
quais foram, ou não,
os traumas causados
em Eva pela morte
dos pais ainda na in-
fância? O passeio
proposto por Gisele
entre o passado e
presente e até mes-
mo no futuro com o
epílogoassegura as
reviravoltas nada ób-
vias da narrativa.

‘Todas as curvas
do caminho’ é uma
história sobre leal-
dade que ultrapassa
os limites da razão.
Perfeito enredo de
uma novela das seis,
a obra de Gisele For-
tes é indicação para
quem espera ser sur-
preendido do come-
ço ao fim.

Sobre a autora
Escrever é a voca-

ção da carioca Gisele desde a
infância. Apaixonada pela es-
crita, formou-se em Comuni-
cação Social e se especializou
na área de comunicação em-
presarial. Recentemente deu
voz ao meu sonho e tornou-
se escritora de ficção: uma
carreira paralela que preten-
de aprimorar cada dia mais.
'Pronta para Viver' é o ro-
mance de estreia, lançado em
janeiro de 2021.

O poder da culpa 
Lançamento da escritora carioca Gisele Fortes promete
surpresas e emoções até a última página
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Lançado em fevereiro des-
se ano, ‘Judas e o Messias Ne-
gro’ acaba de chegar às pla-
taformas digitais do Brasil.
Um dos grandes ganhadores
do Oscar de 2021, com indi-
cações a Melhor Filme, Me-
lhor Roteiro Original, Melhor
Fotografia, Melhor Ator Coad-
juvante e Canção Original, o
longa faturou duas estatuetas
na premiação, Melhor Ator
Coadjuvante, com Daniel Ka-
luuya, e Canção Original, por
‘Fight For You’, da cantora
H.E.R. O enredo, baseado em
fatos reais, é o segundo tra-
balho do diretor Shaka King.

Interpretado por Daniel
Kaluuya, o filme mostra a as-
censão e queda de Fred
Hampton, ativista dos direitos
dos negros e revolucionário
líder do partido dos Panteras
Negras. Com uma oratória
convincente, o jovem revo-
lucionário atrai a atenção do

FBI. Para que a operação dos
federais dê certo, eles fazem
um acordo com William
O’Neal, interpretado por La-
KeithStanfield, que acabava
de ser fichado por se passar
por agente federal em um
roubo. Se ele se infiltrasse
nos Panteras Negras e pas-
sasse informações, seu delito
seria esquecido. 

Em seu discurso de agra-
decimento no Oscar, Daniel,
que também estrelou o filme
de terror ‘Corra!’ e ‘Pantera
Negra’, dedicou algumas pa-
lavras a Fred Hampton.
"Como somos abençoados
por existir em um mundo
que ele existiu. Obrigada por
sua luz. Ele esteve na Terra
por 21 anos, e em 21 anos

ele achou uma forma de ali-
mentar crianças, educá-las,
dar assistência médica gra-
tuita. Contra todas as maze-
las, ele me mostrou ele mes-
mo, Huey P. Newton, Booby-
Seale, The Black PantherPar-
ty e eles me mostraram como
me amar", afirmou.

O filme já está disponível
para compra nas plataformas
Apple TV, Google Play, Micro-
sof e Playstation, o que pos-
sibilita que o filme esteja para
sempre em sua playlist e que
você possa assisti-lo quando
quiser, onde quiser, quantas
vezes quiser. ‘Judas e o Mes-
sias Negro’ também estará
disponível para aluguel nas
plataformas Apple TV, Google
Play, Microsof, Playstation,
Sky, Uol Play, Vivo, WatchBr
e Clar, a partir do dia 3 de ju-
nho, o que garante acesso à
produção pelo período de
48h, sem limite de plays.

Grande premiado no Oscar 2021, 'Judas e o Messias
Negro' já está disponível nas plataformas digitais

Live Marcelo D2
hoje (17), às 14h ocorre

a live do marcelo D2. o
músico apresenta o festival
virtual ‘roda Cultural’, no
qual transmitirá ao vivo a
produção do Volume 2 do
álbum 'Assim tocam os
meus Tambores'. A progra-
mação contará com ses-
sões de estúdio ao vivo,
shows, DJ sets, entrevistas,
bate-papos e mostra de ci-
nema. As transmissões diá-
rias serão realizadas por
meio do canal oficial do
músico na Twitch. Quando:
segunda-feira (17). onde:
(www.twitch.tv/marcelod2).
horário: 14h.

Parceria inédita 
A TV Cultura fechou

uma parceria inédita com
o TikTok e vai transmitir, a
partir da próxima segun-
da-feira (17), o roda Viva
no canal da emissora na
plataforma. A atração, co-
mandada por Vera maga-

lhães, vai ao ar às 22h. A
ação é novidade no Brasil.
Pela primeira vez, um pro-
grama de entrevistas será
exibido, de maneira simul-
tânea, na televisão e no
aplicativo. A edição desta
semana recebe a diretora-
executiva da Anistia inter-
nacional no Brasil, Jurema
Werneck. Quando: segun-
da-feira (17). onde: TikTok
@tvcultura. horário: 22h.

Debate educacional
Nesta segunda-feira (17),

às 19h, a Associação Viva e
Deixe Viver (Viva), organi-
zação da sociedade civil
(osC) que congrega 1,3 mil
voluntários responsáveis
por contar histórias em 85
hospitais do País, realizará
a live 'enfrentamento ao
abuso infantil', com a pre-
sença da autora do livro 'eu
e meu Corpo', Dulce rangel,

a cantora e compositora,
Lucila Novaes, e a educa-
dora e pesquisadora, Glauce
rocha. A mediação será do
fundador da Viva, Valdir Ci-
mino. Quando: segunda-fei-
ra (17). onde: (www.face-
book.com/vivaedeixeviver).
horário: 19h.

Bate papo musical 
Nesta segunda-feira (17),

a partir das 20h, ocorre a
quinta edição do 'microfone
Aberto', programa ao vivo
quinzenal do zine com ob-
jetivo de abrir espaço a dis-
cussões sobre a cena cultu-
ral de Juiz de Fora e região.
Durante a transmissão, seu
zine irá bater um papo, ao
vivo, com os músicos do
grupo Alquimia mateus mar-
chiote e Xandinho, além de
Alê Piau (Personal Chef). A
transmissão será realizada
por meio do canal oficial do
zine Cultural no Youtube.
Quando: segunda-feira (17).
onde: YouTube (zinecultu-
ral). horário: 20h.

Marcelo D2 apresenta novas músicas em live, hoje (17)

O filme conta uma história de traição dentro dos Panteras Negras

AGENDA
t
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Marília Mendonça usa ves-
tido de R$ 13 mil em live e
peça a 'inspira' para tattoo

marília mendonça coman-
dou uma live na noite deste
sábado (15) e escolheu um
figurino grifado para a volta
aos shows virtuais: a mãe de
Léo, menino que conheceu
os bastidores do show com
a artista, usou um vestido
midi preto da Dolce&Gabba-
na avaliado em r$ 13 mil. A
peça tem mangas 3/4, mo-
delagem ajustada ao corpo
e algumas rosas estampadas.
e foi a padronagem floral que
rendeu um comentário di-
vertido da cantora em seu
Twitter. "Nossa, essa rosa fi-
cou bonita na minha bunda.
Acho que vou tatuar", brincou
a goiana, dona de fios mais
iluminados e compridos após
mudança de visual no come-
ço deste mês. (Purepeople)

Jéssica Costa rebate críticas
ao corpo em foto de biquíni:
"Fiz dieta e exercício"

Neste sábado (15) Jéssica
posou de biquíni na beira de
uma lagoa em Jericoacoara,
no Ceará, e rebateu alguns
comentários maldosos de in-
ternautas. em uma postagem,
uma seguidora da influencer
quis saber se Jéssica qual o
procedimento ela fez na bar-
riga. "Fiz dieta e exercício mes-
mo, por isso está natural! mas

pretendo fazer mais pra fren-
te", respondeu, educada. ou-
tra internauta afirmou: "Des-
culpa, mas a foto ficou estra-
nha". e a filha de Leonardo
rebateu: "Que pena que você
achou estranha... mas tá des-
culpada". (Purepeople)

Juliette se solidariza com
Tatá Werneck sobre Paulo
Gustavo e ganha convite

Juliette Freire, campeã do
‘BBB 21’, realizou sua primeira

live na noite de sábado (15) e,
além de contar detalhes de
sua vida pós-reality, interagiu
com diversos famosos que as-
sistiam à transmissão ao vivo.
entre eles estava Tatá Werneck
e a paraibana mandou um re-
cado especial para a apresen-
tadora sobre a morte de Paulo
Gustavo. A advogada e ma-
quiadora se solidarizou com
a dor da família do comediante
e de outras pessoas que per-
deram entes na pandemia.

"Todo meu amor pra ele (Paulo
Gustavo), para a família dele
e para todas as vítimas de Co-
vid", disse", afirmou. e acres-
centou para Tatá, uma das
melhores amigas do humo-
rista: "meus sentimentos, eu
sei o que você está passando.
Tenha muita força e muita luz,
você tem, e sorriso e felicidade
e coisas boas que é o que o
Paulo nos deixou - e você é
uma representante disso no
nosso país". (Purepeople)

CELEBRIDADES

Depois da morte pre-
coce de Paulo Gustavo,
vítima da Covid-19 aos
42 anos de idade, o mun-
do das artes enfrenta
mais um luto com a per-
da de Eva Wilma, que
morreu após lutar contra
um câncer de ovário. A
atriz, de 87 anos, estava
internada há 1 mês na
UTI do Hospital Israelita
Albert Einstein, em São
Paulo, onde chegou a ini-
ciar o tratamento onco-
lógico. Um comunicado
oficial, postado pela as-
sessoria de imprensa da
artista, detalhou a causa
da morte de Eva. "Comu-

nicamos que a atriz Eva
Wilma acaba de falecer
as 22h08, em função de
um câncer de ovário dis-
seminado, levando a in-
suficiência respiratória.
Nossos profundos e sin-
ceros sentimentos a todos
os familiares, especial-
mente a John Herbert
Buckup Jr. e VivienBuc-
kup", disse, referindo-se
aos filhos da atriz, frutos
do casamento de Eva com
John Herbert, morto em
2011. O segundo casa-
mento de Eva Wilma foi
com o também ator Car-
los Zara e durou 23
anos.(Purepeople)

Eva Wilma, aos 87 anos, morre 
após internação por câncer de ovário

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

A Lua se opõe a Plutão. Para
hoje, é preciso ser muito mais
observador. Você pode estar meio
desconectado das realidades à
sua volta. Perceba como a sua
memória pode trazer importantes
tesouros, mostrando o caminho.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

hoje, o dia tem profundidade
e pede atenção: em tudo o que
for fazer, a tendência é seguir a
linha dos radicalismos, portanto,
para melhorar equilibrar esse
dia, faça pausas e busque olhar
para o outro lado da moeda, para
trazer alívio e leveza para a alma.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Dia perfeito para se exercitar,
se movimentar e sair um pouco
da rotina. A Lua se opõe a Plutão,
portanto hoje o dia pede atenção
a estudos, leituras e documentos.
é importante ouvir mais do que
falar. Quando se pronunciar, tenha
certeza do que estiver falando.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

use sua energia para se mo-
tivar e levar amor aonde você
for neste dia. Tome cuidado com
o impulso de gastar antes de
ter certeza da procedência, da
qualidade ou de qualquer outra
informação, para não se arre-
pender depois.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

A Lua se opõe a Plutão, e isso
pede que vocês se valorizem e
se protejam. hoje, o dia favorece
a escuta das prioridades do cor-
po, porque elas vão mostrar emo-
ções, portanto não se espante
se hoje a sua vitalidade ou a sua
imunidade caírem um pouco.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

A Lua se opõe a Plutão, o
que te permite soltar a rigidez e
a necessidade de controlar o in-
controlável. Para hoje, liberte-
se dos limites que criou para si
mesmo, querido virginiano! Dia
bem importante para se permitir
coisas novas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

hoje, você pode ter a sensação
de que valeu muito a pena seguir
seus sonhos. Caso não esteja vi-
vendo o sonho da sua alma, pode
sentir um pouco de angústia, sen-
sação de prisão. Portanto liberte-
se. realize o sonho mais próximo,
o que estiver ao seu alcance.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Pode ser um dia difícil, por-
que você será muito solicitado
ou a alma quer uma coisa, mas
a vida pede outra. seja como
for, seja um perfeito malabarista
que consegue conciliar todos os
compromissos sem perder o sor-
riso no rosto.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o trabalho pode ser cansativo
hoje, além das obrigações em
geral. A alma vem pedindo sos-
sego, isolamento ou foco apenas
no que deseja. mas não vai ser
possível, não hoje, fazer apenas
o que você quer.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

A Lua se opõe a Plutão, e
isso te ajuda a liberar ideias ou
opiniões negativas. Bom dia para
ter insights e novas perspectivas
sobre problemas antigos. Liber-
te-se de todas as crenças, es-
truturas ou outras limitações
que criou para si mesmo, queri-
do capricorniano.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

A Lua se opõe a Plutão, e
isso pode tornar o início do dia
arrastado, mas depois ele me-
lhora um pouco, ajudando a ali-
viar um pouco a carga de ativi-
dades. seja como for, neste dia,
deixe fluir e foque mais no bom
humor para levar tudo em paz.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A Lua se opõe a Plutão, o que
te ajuda a seguir suas próprias
ideias e te liberta da necessidade
de ter que seguir os outros ou
da necessidade de ter que agra-
dar. Ótimo dia para acreditar em
si mesmo e se fortalecer.
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Elysia Cardoso

O governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), preparou
uma ampla programação gra-
tuita para celebrar a 19ª Se-
mana Nacional de Museus, que
será aberta nesta segunda-feira
(17), seguindo até o dia 23 de
maio, nas unidades da Secult
Goiás, de Goiânia e também
do interior do Estado.

Entre as atividades a se-
rem oferecidas ao público es-
tão palestras, exposição, sarau
musical, videocast e lives
coordenadas pela Superin-
tendência de Patrimônio His-
tórico, Cultural e Artístico
(Supha), da Secult. Esse ano,
devido à pandemia causada
pela Covid-19, as atrações se-
rão todas em ambiente virtual
e disponibilizadas pelas redes
sociais da secretaria.

Na capital, participam do
roteiro os museus da Imagem
e do Som (MIS), Zoroastro Ar-
tiaga e Pedro Ludovico, além
do Arquivo Histórico Esta-
dual. Na cidade de Goiás, ha-
verá programação no Palácio
Conde dos Arcos, e também,
em Pires do Rio, no Museu
Ferroviário do município.

A 19ª Semana Nacional de
Museus é uma temporada cul-
tural promovida pelo Instituto
Brasileiro de Museus - Ibram,
em parceria com as institui-
ções museológicas de todo
país. A iniciativa traz nesta
edição o tema: ‘O Futuro dos
Museus: Recuperar e Reima-
ginar’. (Especial para O Hoje)

Palestra, exposi-
ção, videocast, sa-
rau e lives estão
entre as atividades
gratuitas que terão
início nesta segun-
da-feira (17)

19ª Semana Nacional de Museus terá programação virtual em Goiânia e no interior do Estado

19ª Semana Nacional de Museus

FiLMEs

Capitã Marvel - 
em Capitã marvel, Carol Dan-
vers (BrieLarson) é uma ex-
agente da Força Aérea norte-
americana, que, sem se lem-
brar de sua vida na Terra, é
recrutada pelos Kree para fazer
parte de seu exército de elite.
inimiga declarada dos skrull,
ela acaba voltando ao seu pla-
neta de origem para impedir
uma invasão dos metaformos,
e assim vai acabar descobrin-
do a verdade sobre si, com a
ajuda do agente Nick Fury (sa-
muel L. Jackson) e da gata
Goose.Direção: Anna Boden,
ryan Fleck. elenco: Brie Larson,
samuel L. Jackson, Jude Law.
streaming: Disney plus.

AVA
Ava (Jessica Chastain) é uma
assassina profissional que tra-
balha há anos para uma or-
ganização especializada em
operações governamentais se-
cretas. sua rotina consiste em
viajar ao redor do mundo rea-
lizando execuções de forma
sutil e objetiva. Quando uma
missão acaba de maneira com-
pletamente fora do esperado,
ela é forçada a lutar pela pró-
pria sobrevivência. Direção:
Tate Taylor. elenco: Jessica
Chastain, John malkovich, Com-
mon. streaming: Netflix.

Soul 
em soul, duas perguntas se
destacam: Você já se perguntou
de onde vêm sua paixão, seus
sonhos e seus interesses? o
que é que faz de você... Você?

A PixarAnimationstudios nos
leva a uma jornada pelas ruas
da cidade de Nova York e aos
reinos cósmicos para descobrir
respostas às perguntas mais
importantes da vida. Dirigido
por Pete Docter e produzido
por Dana murray.Direção: Pete
Docter, KempPowers. elenco:
Jamie Foxx, Tina Fey, Graham
Norton. streaming: Disney plus.

The OldGuard
em The oldGuard, Andy (Char-
lize Theron) e seus companhei-
ros formam um grupo de sol-
dados que possuem a inesti-
mável virtude da vida eterna.
eles vivem através dos anos
oferecendo seus serviços como
mercenários para aqueles que
podem pagar, se passando
como seres humanos comuns
dentre os demais. No entanto,
tudo muda com a descoberta
de que existe uma outra imortal

que atua como fuzileiranaval.
Direção: Gina Prince-Bythe-
wood. elenco:  CharlizeTheron,
KiKi Layne, matthias schoe-
naerts. streaming: Netflix.

sÉRiEs

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

ajuda de seu mentor, o sr. miya-
gi. Direção: Josh heald, Jon hur-
witz, haydenschlossberg. elen-
co: ralph macchio, William zab-
ka, Courtney henggeler. strea-
ming: Netflix.

Wandavision
Após os eventos de 'Vingadores:
endgame'(2019), Wanda maxi-
moff/Feiticeira escarlate (eliza-
beth olsen) e Visão (Paul Betta-
ny) se esforçam para levar uma
vida normal no subúrbio e es-
conder seus poderes. mas a du-
pla de super-heróis logo começa
a suspeitar que nem tudo está
tão certo assim. eles se encon-
tram, na verdade, dentro de
uma constante sitcom, que vai
desde a década de 50 até os
dias de hoje. Conforme o tempo
passa, Wanda e Visão perdem
o controle da situação, sem sa-
ber mais o que é real e o que é
ficção. eles ficam presos em um

eterno vai e vem: da era de
ouro da TV nos euA, com ima-
gens em preto e branco, ao pre-
sente - e vice-versa. Direção: Jac
schaeffer. elenco:  elizabeth ol-
sen, Paul Bettany, Kathryn hahn.
streaming: Disney plus. 

Era Uma Vez
Na cidade fictícia de storybroo-
ke, no maine, regina (Lana Par-
rilla) é uma rainha má que rou-
ba memórias graças à maldição
obtida por meio de rumples-
tiltskin (robert Carlyle). suas
vítimas viveram, portanto, uma
realidade imutável durante 28
anos, sem ter qualquer noção
de sua idade. Todas as espe-
ranças estão depositadas em
emma swan (Jennifer morri-
son), filha da Branca de Neve
(GinniferGoddwin) e do Príncipe
encantado (Josh Dallas). Dire-
ção: Adam horowitz, edward
Kitsis. elenco: Lana Parrilla, Jen-
nifer morrison, Ginnifer Good-
win. streaming: Disney plus.

The Crown
Filha do rei George Vi (Jared
harris), elizabeth ii (Claire Foy)
sempre soube que não teria
uma vida comum. Após a morte
do seu pai em 1952, ela dá
seus primeiros passos em di-
reção ao trono inglês, a come-
çar pelas audiências semanais
com os primeiro-ministros. ela
assume a coroa com apenas
25 anos de idade, mas com
grandes compromissos vêm
grandes responsabilidades. Di-
reção: Peter morgan, stephen
Daldry. elenco: olivia Colman,
Tobias menzies, helena Bo-
nham Carter. streaming: Netflix. 

Ambientado nos anos 1990, 'Capitã Marvel' da Marvel Studios é uma aventura da heroína nos quadrinhos

tSUPER TELA

Programação

‘rememorar os museus estaduais’

17/05 a 21/05 -exposição conjunta dos mu-

seus da supha proposta pelo muZa, com o

objetivo promover o diálogo entre as institui-

ções e a divulgação através de fotografias,

dos seus acervos e atividades. Local:Youtube

e Instagramsecult-Go e Instagram do muZa,

mIs, mpL, muFepIr, palácio Conde dos

arcos, arquivo Histórico estadual.         

museu Goiano professor Zoroastro artiaga

20/5 -Videocast. o futuro dos museus e suas

transformações no pós-Covid. palestrante:

dr. Glauber Lima. prof. museologia / uFG.

museu da Imagem e do som de Goiás 

18/5 -Videocast. a importância dos acervos

Fotográficos para o trabalho dos artistas con-

temporâneos. palestrante: dra. rosana Horio

monteiro. FaV/uFG. Local:Youtube e Insta-

gramsecult-Go e Instagram mIs-Go.

19/5 - Videocast. Garimpo de sons. pales-

trante: Carlos de andrade. engenheiro de

áudio/ produtora Visom digital – rJ.

Local:Youtube e Instagramsecult-Go e Insta-

gram mIs-Go.

museu pedro Ludovico

20/5 - Live. Comunicando o futuro dos mu-

seus. palestrantes: paula Falcão. Jornalista

site “aproveite a Cidade”. Bárbara Yanara.

museóloga. mediação: pedro Henrique Cam-

pos, coord. museu pedro Ludovico.Local:You-

tube e Instagramsecult-Go e Instagram mpL.

arquivo Histórico estadual

21/5 - o futuro dos arquivos e museus: a

importância da gestão e preservação dos

acervos históricos. palestrante: Wilson

Vieira Júnior. Historiador/ dr. em arquite-

tura e urbanismo – unB. Local:Youtube e

Instagramsecult-Go e Instagram do ar-

quivo Histórico.

museu Ferroviário de pires do rio

22/5 -Videocast. os museus e as imagens do

futuro. o evento propõe pensar o futuro dos

museus a partir do seu espaço de experiência

construído no presente-passado. palestrante:

priscila Nascimento marcelino. Historiadora.

Local:Youtube e Instagramsecult-Go e Insta-

gram do museu Ferroviário de pires do rio.

palácio Conde dos arcos

23/5 - sarau com apresentação de música Vi-

laboense nas dependências do palácio Conde

dos arcos. a apresentação será gravada cum-

prindo todos os protocolos de segurança. a

veiculação ocorrerá através das redes sociais

da instituição/ secult-Go.



Cesta básica
registrou alta de
0,70% em
comparação com
fevereiro

Luan Monteiro

As vendas em supermerca-
dos tiveram alta de 7,06% no
primeiro trimestre do ano em
comparação com o período de
janeiro a março de 2020. Se-
gundo balanço divulgado na
última quinta-feira (13/05) pela
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), na compa-
ração entre março de 2021 e o
mesmo mês do ano passado, o
crescimento ficou em 4,31%.

Segundo o vice-presidente
administrativo da Abras, Mar-
cio Milan, com a previsão de
abertura da economia confor-
me o avanço da vacinação, a
tendência do setor é manter a
estimativa de crescimento de
4,5% nas vendas do ano.

Milan lembrou que o au-
mento das restrições impostas
nas quarentenas contra o co-
ronavírus impactou parcial-
mente o resultado de março.
“No final de março, ainda ti-
vemos muitas restrições que
ocorreram por determinações
de legisladores municipais e
estaduais”, explica.

“O resultado deste primeiro
trimestre reflete o cenário pan-
dêmico consolidado com o fim
da MP 936 e a volta ao normal
da suspensão de trabalho e re-
dução da jornada, e maior con-
sumo dentro dos lares devido
ao avanço da pandemia, com
novas restrições de funciona-
mento de diversos estabeleci-

mentos comerciais e maior iso-
lamento social. O crescimento
de março em relação ao mês
de fevereiro foi impactado pelo
efeito calendário, com três dias
a mais de consumo”, completa.

Novos hábitos
O vice-presidente admi-

nistrativo da Abras ressaltou
que a perda de renda tem le-
vado à mudança de hábitos
de consumo. Ele deu como
exemplo a substituição de
carnes por ovos e disse que
o consumo médio de unida-
des, que era de 195 por pes-
soa em 2019, chegou a 260

nos últimos 12 meses.
“Todas as vezes que o con-

sumidor identifica que deter-
minados produtos não estão
cabendo no bolso, corre para
fazer a substituição. Ele está
procurando equilibrar o seu
orçamento através de alterna-
tivas”, explicou.

No caso dos ovos, Milan
ressaltou que existe também
uma mudança de padrão de
consumo, com a escolha de
produtos considerados mais
saudáveis.

Cesta básica
A cesta básica, com 35 itens

mais consumidos nos super-
mercados, registrou alta de
0,70% na comparação com fe-
vereiro, passando de R$ 633,38
para R$ 637,82.  No acumulado
dos 12 meses o valor da cesta
subiu 22,75%.

As maiores quedas nos pre-
ços da cesta de março foram
registradas nos produtos: ba-
tata, - 11,75%; tomate, -
11,36%; queijo muçarela, -
3,23%; queijo prato, -2,26%.
As maiores altas foram nos
itens: ovo, 6,64%; arroz, 4,30%;
carne dianteiro, 3,25%; feijão
e farinha de mandioca, 2,60%.

As regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste foram as únicas que
registraram queda no valor
da cesta Abrasmercado, -
1,00% e -0,13%, respectiva-
mente. A cesta do Sudeste pas-
sou de R$ 614,72 para R$
608,55 e a do Centro-Oeste de
R$ 597,75 para R$ 596,98.   

Alternativas para
aumentar vendas

Levantamento nacional do
Instituto Locomotiva, aponta
que 47% dos mercados, res-
taurantes, lanchonetes e pa-
darias ouvidos estabeleceram
novos canais de venda a partir
da pandemia, como forma de
sobrevivência.

Com as restrições sanitárias
em meio às fases laranja, ver-
melha e emergência, vender
pelo telefone foi a saída e o
método mais adotado pela
maioria, com adesão de 71%
dos comerciantes. Em seguida,
vem o WhatsApp (63%), o e-
commerce próprio (51%), as

vendas online (42%) e os apli-
cativos de entrega (39%).

A pesquisa mostrou tam-
bém que ao longo da pandemia
empresários e comerciantes
de todo o porte intensificaram
a utilização de meios de paga-
mento sem contato. Quem já
trabalhava o sistema, ampliou
seu uso nos últimos 15 meses.
65% dos entrevistados conta-
ram que inauguraram a mo-
dalidade nesse período.

As ferramentas mais utili-
zadas são: aproximação de ce-
lular (83%), QR Code (69%),
aplicativos no celular, como
Google Pay ou Apple Pay (32%)
e envio de link por pagamento
(18%). Ainda segundo a pes-
quisa, dobrou o número de
bares, restaurantes, lanchone-
tes, padarias e mercados que
lançou mão do delivery na
pandemia, sendo que 81% dos
estabelecimentos que come-
çaram a atender dessa forma
vão manter a modalidade
quando acabar a quarentena.
Até então, só 49% dos pesqui-
sados entregava à domicílio.

“O aumento do e-commerce
é um movimento que vimos
crescer fortemente nos últimos
meses, principalmente nas pla-
taformas de entrega de comida.
E o uso cada vez maior do link
de pagamento é uma tendência
no setor de benefícios, tanto
que a VR foi a primeira a lançar
este serviço para seus clientes”,
explica Paulo Roberto Esteves
Grigorovski, diretor executivo
de Marketing e Serviços ao
Trabalhador, da VR Benefícios.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Expectativa do setor
para este ano é de
aumento de 4,5%

Supermercados têm alta de 7%
nas vendas do primeiro trimestre








