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MUTIRÃO DA 
VACINAÇÃO
Neste final de semana, será feita uma intensa 
mobilização para utilizar as doses da vacina da 
Pfizer que chegaram em Anápolis na última 
quarta-feira, 12. Gestantes, puérperas (45 dias 
pós-parto) e imunossuprimidos fazem parte do 
grupo que será imunizado. Página 2

Fome de título

Neste domingo, 16, o Grêmio Anápolis e Vila Nova chegam ao primeiro jogo 
da final do campeonato goiano tentando fazer história. O GEA faz a sua 
primeira decisão. Já o Vila não ganha o Goianão há 15 anos. Técnico da 
Raposa, Cléber Gaúcho, afirma que vai fazer o possível para conquistar esse 
título e que não teme o peso do confronto. Página 16

O mapa das minas

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento 
Urbano de Anápolis faz um catálogo das principais nascentes localizadas 
no município. O objetivo é analisar, revitalizar, proteger cada uma delas 
através do plantio de espécies típicas do Cerrado e realizar um trabalho de 
educação ambiental nos locais. Página 2

“Vamos pra 
cima”

É o que diz o prefeito de 
Anápolis, Roberto Naves, em 
encontro na tarde desta quinta-
feira, 13, com o presidente 
do Grêmio Anápolis, Antônio 
Teixeira. O assunto principal 
foi a parceria entre o time e 
a cidade, além do momento 
histórico vivido pela Raposa em 
sua primeira disputa de final do 
campeonato goiano. Página 3

Vacina contra 
a gripe

Campanha de vacinação contra a 
gripe entra em nova fase até o dia 9 
de junho com a segunda etapa da 
imunização de idosos e professores 
da rede pública e privada. Página 3

Santa 
Casa sob 
investigação

Fundação de Assistência Social 
de Anápolis (FASA) e Santa Casa 
de Misericórdia estão sendo 
investigadas por desvio de 
verbas públicas pelo Ministério 
Público Estadual e Polícia Civil 
após denúncia de clínica de 
Anápolis. Página 13

DAIA: empresários 
se reúnem com 
Codego

Um grupo de empresários realizou 
reunião com a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Goiás (Codego) e reforçou 
as necessidades do local, entre 
elas: água, esgoto, energia e 
regularização fundiária. Confira 
entrevista exclusiva do DM 
Anápolis com o presidente do 
órgão do governo, Renato de 
Castro Página 4
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Anápolis aplica vacina da Pfizer 
contra covid-19 neste fim de semana

Redação

Com mais de 106 mil doses 
de vacinas aplicadas (Corona-
vac e AstraZeneca) contra a co-
vid-19, Anápolis realiza neste 
sábado, 15, e domingo, 16, uma 
mobilização para vacinar com o 
imunizante da Pfizer gestantes, 
puérperas (45 dias pós-parto) e 
pacientes imunossuprimidos. O 
ponto exclusivo será no Ginásio 
Internacional Newton de Faria, 
em sistema drive-thru, das 8h às 
16h.

As 4.680 doses da Pfizer che-
garam nesta quarta-feira, 12, e 
foram acondicionadas em tem-
peratura recomendada pelo 

fabricante. Por ser uma vacina 
conservada em baixa tempera-
tura, requer uma estratégia es-
pecífica. “Os frascos podem ser 
guardados por até 14 dias, mas 
após a retirada do congelador 
deve ser armazenada apenas 
por cinco dias. Por isso, a Pre-
feitura optou por um esquema 
mais intenso que permite a dis-
pensação de forma ágil e segura”, 
explica o secretário municipal 
de Saúde, Júlio César Spíndola.

Após a orientação da Anvi-
sa e do Ministério da Saúde de 
suspender a aplicação da Astra-
Zeneca em gestante, os mesmos 
órgãos recomendam o uso do 
imunizante da Pfizer, então a 
Prefeitura de Anápolis optou por 
aplicar também em puérperas. 
“Os pacientes imunossuprimi-
dos foram definidos por se tratar 
de um grupo condizente com a 
quantidade enviada do imuni-
zante”, pontua o secretário.

Para se cadastrar, a pes-
soa deve acessar o site va-

cina.anapolis.go.gov.br/ca-
dastrar e preencher todo o 
formulário. Para gestantes é 

necessário o exame de gravi-
dez e puérperas, a certidão de 
nascimento do bebê. Pacien-

tes imunossuprimidos já estão 
cadastrados por lista confor-
me o programa de tratamento.

SECOM/PREFEITURA DE ANÁPOLIS
Serão imunizadas 
gestantes, puérperas 
e pacientes 
imunossuprimidos em 
ponto exclusivo no Ginásio 
Internacional, no sábado e 
domingo

Prefeitura cria programa de recuperação de nascentes urbanas

Redação

O plantio de 76 espécies di-
ferentes próximo a uma nas-
cente, localizada dentro da área 
da Escola Municipal Pedro Nu-
nes Moreira, no Polocentro, é o 
pontapé inicial do Programa de 
Intervenção e Valorização das 
Nascentes Urbanas, desenvol-
vido pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Habitação 
e Planejamento Urbano. Essas 
nascentes que correm pela ci-
dade estão sendo catalogadas, 
analisadas e serão revitalizadas 
de acordo com suas caracterís-
ticas. O foco inicial são as nas-
centes perenes.

No espaço escolhido, já fo-
ram plantadas espécies típicas 
do Cerrado, frutíferas e outras 
típicas de áreas de nascentes, 
como buriti, pororoca e açaí. 
“Entre quatro e seis anos, aqui 
vai ficar parecendo uma Área 
de Preservação Permanente”, 
explica o biólogo e sargento da 
Polícia Militar, Darioldo José 
Leite, parceiro do programa.

Para tanto, já terão passado 
por seis etapas: visita técnica 
de avaliação, preparação para o 
plantio, plantio, estaqueamen-
to, coroamento e identificação. 
“Esse local vai receber constan-
tes visitas técnicas para saber-

mos como está o andamento e 
se há necessidade de uma ou 
outra intervenção”, acrescenta 
o diretor de Meio Ambiente, Er-
nestino de Souza Neto.

Outras duas nascentes ur-
banas, uma localizada no Setor 
Tropical e outro no Setor Le-
blon, já estão na mira da Secre-
taria. Segundo a coordenadora 
de Educação Ambiental da pas-
ta, Vânia Mariano, serão reali-
zadas visitas técnicas para aná-
lise dos locais. “Vamos observar 
quais tipos de espécies aqueles 
locais possuem para fazermos o 
trabalho de plantio correto que, 
inclusive, ajuda a atrair polini-
zadores”, enfatiza.

Educação ambiental
Além da valorização hídrica 

e da revitalização de impor-
tantes áreas urbanas, a Secre-
taria vai trabalhar, assim que 
retomar as aulas presenciais, 
com educação ambiental. A 
perspectiva é de que os pró-
prios alunos e corpo docente 
cuidem do local no dia a dia, 
conscientizando-os ainda mais 
sobre a importância da preser-
vação ambiental. “Essa é uma 
nascente com excelente qua-
lidade de água, que, inclusive, 
abastece toda a escola desde 
2015”, conta Vânia Mariano.

Depois de recuperar mais de 130 nascentes da zona rural, 
secretaria amplia e foca em Programa de Intervenção e 
Valorização das Nascentes Urbanas

No espaço escolhido, já foram plantadas espécies típicas do Cerrado, frutíferas e outras típicas de áreas de 
nascentes, como buriti, pororoca e açaí

BRUNO VELASCO

BRUNO VELASCO

Mais quatro mortes e 107 novos casos da Convid-19 são registrados em Anápolis

Anápolis registrou mais 
quatro óbitos por Covid-19, 
segundo boletim emitido 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Anápolis (Semusa) 

na tarde desta quinta-feira, 
13. As vítimas são:  Um ho-
mem de 80 anos que foi a 
óbito no dia 11; e um homem 
de 42 anos e duas mulheres, 

53 e 90 anos, que falece-
ram no dia 12. Com a atua-
lização, o número de óbitos 
causados pela Covid-19 em 
Anápolis desde o início da 
pandemia chega a 1152 em 
Anápolis. 

Desde o início da Pande-
mia, o total de casos confir-
mados foram de 37.135 até o 
momento, destes, 35.080 es-

tão curados. Ainda segundo 
o informativo, atualizado às 
16h da tarde de ontem, 13, as 
últimas 24 horas foram confir-
mados 107 casos, sendo 67 do 
sexo feminino, com idade en-
tre 03 e 73 anos, e 40 do sexo 
masculino de 14 a 80 anos.  No 
momento encontram-se em 
isolamento domiciliar 745 
pessoas e 119 internadas.   

Com atualização do último boletim emitido pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa), 
número total de óbitos causados pela covid-19 em 
Anápolis, chega a 1152.

AMANDA PEROBELLI/AGÊNCIA BRASIL
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Mosca Azul

Homenagem 

Câmara de Goiânia aprova título de 
cidadã goianiense à primeira-dama, 
Thelma Cruz. O pedido do vereador 
Anselmo Pereira (MDB) foi aprovado. A 
Câmara Municipal de Goiânia aprovou, 
a concessão de título de cidadania 
goianiense à primeira-dama da capital, 
Thelma Cruz. O pedido, assinado 
pelo vereador Anselmo Pereira, teve a 
anuência de todo o Plenário. O autor 
da matéria defende que Thelma é uma 
figura ativa no que tange à prestação de 
serviços a entidades filantrópicas e outras 
ações de resgate social.

Torcida

 Domingos pede torcida para o Grêmio 
Anápolis durante jogo da final Campeonato 
do Goiano. O vereador Domingos Paula 
(PV), chamou os anapolinos para engrossar 
a torcida pelo Grêmio Anápolis. A equipe 
de futebol está na final do Campeonato 
Goiano e enfrenta o Vila Nova no jogo de 
ida marcado para o domingo (16.mai), no 
Estádio Jonas Duarte.

24 horas

 Projeto de Lisieux Borges sobre 
atendimento de urgência é apoiado 
por coordenadora do Samu. A diretora 

Ernani de Paula
ernanidepaula007@gmail.com 

62 98344-1055

“Esperteza, quando é muita, come o dono”, Tancredo Neves

Marconi Perillo é tido como 
conselheiro informal de Gustavo 
Mendanha. Por ser jovem, é 
natural que Gustavo Mendanha 
teria sido picado pela mosca 
azul e ouça conselhos de quem 
não está pensando no prefeito, 
mas nos seus próprios projetos. 
Na verdade, Marconi Perillo, 
assim como Sandro Mabel, não 
acredita realmente que ele tenha 
chances eleitorais em 2022. Mas 
quer bancar um candidato para 
acoplar seu próprio projeto — que é disputar mandato de deputado federal 
e, com isso, ganhar “imunidade” parlamentar. Resta saber se o prefeito de 
Aparecida, por mais inocente que seja, vai aceitar e carregar o “espólio” tanto de 
Marconi Perillo quanto de Sandro Mabel.

de Urgência e Emergência do município 
e coordenadora geral do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 
Eliane Moreira, na sessão ordinária da 
última terça-feira (11.mai), avaliou como 
“importante” projeto de iniciativa do 
vereador Lisieux José Borges (PT) que 
autoriza o Samu a conduzir pacientes para 
unidades de saúde privadas.

Eficiente 
 

Vanderlan Cardoso comemora sanção 
da Lei que permite correção no 
refinanciamento das dívidas em Goiás. O 
senador ainda fez questão de ressaltar 
que quem sai ganhando com essa Lei 
é a população. “Com a correção dessa 
distorção, atendemos ao pedido do 
governador Ronaldo Caiado e da secretária 
da Economia, Cristiane Schimidt, e também 
fizemos justiça ao Estado de Goiás. Com 
certeza, a economia gerada com essa 
medida será revertida em melhorias para a 
nossa população”, comemorou.

Bom para Anápolis 

Lago Corumbá IV terá uma unidade da 
maior empresa de marinas da América 
Latina. Em Alexânia, o Governo de Goiás 
e a BR Marinas assinaram um protocolo 
de intenções que prevê a implantação de 
uma unidade da empresa às margens do 
lago Corumbá IV. A medida quer fomentar 
e alavancar a indústria náutica na região. O 
Lago Corumbá IV tem aproximadamente 
173 quilômetros de área e capacidade para 
3,7 trilhões de litros d’água. Ele banha as 
cidades de Abadiânia, Alexânia, Corumbá de 
Goiás, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio 
do Descoberto e Silvânia. Apresenta 
potencial de exploração turístico e náutico.

Roberto Naves recebe visita 
do presidente do GEA
Raposa vive momento histórico com uma campanha vitoriosa na 
temporada do Campeonato Goiano de 2021 e disputa o título 
inédito da competição contra o Vila Nova

O prefeito de Anápolis, Roberto 
Naves (DEM), recebeu em seu gabi-
nete nesta última quarta-feira, 12, o 
presidente do Grêmio Anápolis, An-
tônio Teixeira. A Raposa anapolina 
vive um momento histórico em razão 
da vitoriosa campanha no Campeo-
nato Goiano, conseguindo chegar a 
grande final da competição e brigar 
pelo título inédito. 

Para o presidente Teixeira, a vi-
sita ao palácio das Antas, a convite 
do chefe do executivo anapolino, foi 
muito importante para esse momen-
to histórico do clube, pois serviu para 
demonstrar a união entre a cidade e 
o clube. 

Em suas redes sociais, o prefeito, 
que recebeu das mãos de Antônio 
Teixeira uma camisa oficial do time, 
falou sobre a importância desse mo-
mento para o esporte de Anápolis. 
"Recebi hoje o presidente do Grêmio 
Anápolis, Antônio Teixeira, onde re-
forçamos a nossa boa parceria. Aná-
polis está muito bem representada no 
futebol goiano e a final acontece nes-
te domingo, às 16 horas, contra o Vila 
Nova. Vamos pra cima." disse Naves.

O primeiro confronto da final será 
em casa. O Grêmio Anápolis recebe o 
Tigrão neste domingo, 16, às 16h no 
Jonas Duarte e o segundo jogo será 
no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Anápolis vacina idosos e 
professores contra gripe

A Prefeitura de Anápolis iniciou 
a segunda etapa da campanha de 
vacinação contra a gripe abrindo a 
imunização para idosos e professores 
da rede pública e privada até 08 de 
junho. Crianças de seis meses a me-
nores de seis anos, gestantes, puér-
peras, indígenas e trabalhadores da 
saúde que compõem o primeiro gru-
po também podem se vacinar contra 
a H1N1.

A vacina está disponível de segun-
da a sexta, das 7h30 às 10h30 e das 
13h15 às 16h30, nos seguintes postos: 
unidades de saúde do Jardim Alvo-
rada, Calixtópolis, Adriana Parque, 
Arco Verde, Parque dos Pirineus, Fi-
lostro Machado, Munir Calixto, Vila 
Fabril, São Carlos, São Lourenço, Vila 
Norte, Jardim Suíço, Vivian Parque, 
Jardim Guanabara e Unidade de Saú-
de Ilion Fleury (Bairro Jundiaí).

A secretária municipal de Educa-
ção, Eerizania de Freitas, reforça a 

importância de se envolver os educa-
dores nesta etapa. "Convido todos os 
professores de Anápolis a participa-
rem do processo de imunização con-
tra a H1N1. Esse é mais um cuidado 
com nossa saúde na perspectiva de 
estarmos juntos cumprindo a nossa 
missão que é garantir a formação dos 
nossos estudantes.”

Demais grupos
A terceira fase começa no dia 09 de 

junho e vai até 09 de julho, alcançan-
do os seguintes grupos: pessoas com 
comorbidades; pessoas com defici-
ência permanente; caminhoneiros; 
trabalhadores de transporte coletivo 
de passageiros urbanos e de longo 
curso; trabalhadores portuários; for-
ças de segurança e salvamento; for-
ças armadas; funcionários do sistema 
de privação de liberdade; população 
privada de liberdade e adolescentes e 
jovens em medidas socioeducativas.
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Empresários do DAIA apresentam 
demandas à Codego

Vânio Limiro

Um grupo de empresários do 
DAIA se reuniu nesta quinta (13) 
com o presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico 
de Goiás (Codego), Renato de 
Castro, com o objetivo de deba-
ter as demandas das mais de 150 
empresas instaladas no Distrito 
Agroindustrial de Anápolis.

O evento, realizado no Porto 
Seco de Anápolis, foi organizado 
pela Associação das Empresas 
do Daia (Assedaia), liderada pelo 

executivo Everaldo Fiatkoski. A 
reunião teve também a partici-
pação do secretário Municipal 
de Indústria, Comércio, Empre-
go e Renda de Anápolis, Marcos 
Abrão.

Entre os temas tratados estão 
a regularização fundiária, flexi-
bilização das áreas da Codego, 
licenciamento ambiental e me-
lhorias na infraestrutura do par-
que industrial. 

Na oportunidade, Renato de 
Castro apresentou projetos para 
o distrito, entre eles a construção 

de represas para ampliar a oferta 
de água às indústrias e para a po-
pulação do município.

Renato de Castro falou ao DM 
Anápolis sobre os temas trata-
dos na reunião e sobre as provi-
dências que serão tomadas para 
atender à demanda das empre-
sas instaladas no DAIA.

 
ENTREVISTA: RENATO DE 
CASTRO

Presidente, quais os resulta-
dos podemos esperar deste en-
contro entre a Codego e empre-
sários do DAIA?

Recebemos o convite da AS-
SEDAIA para debater sobre vá-
rios temas relacionados ao dis-
trito industrial. Foi também um 
encontro social para estreitar re-
lacionamento, e até mesmo para 
que eu pudesse, como presiden-
te da Codego, conhecer pessoal-
mente vários empresários, com 
os quais só havia conversado à 
distância.
E quais assuntos puderam ser 
tratados, relativos ao distrito?

Vários. Procurei ouvir e enten-
der as demandas apresentadas 
pelos empresários e, claro, com-
prometer com soluções e tentar 
a resolução rápida dos entraves. 
Falamos abertamente sobre a 
Plataforma Multimodal e o cres-
cimento do DAIA como um todo. 
E aqui cabe dizer que o gover-
nador Ronaldo Caiado tem nos 
pressionado a agir, por exemplo, 

no sentido de termos mais áreas 
disponíveis para novas empresas.

Entre os assuntos debatidos 
está a questão da água.

A água é um problema sé-
rio e que precisa ser enfrentado. 
Hoje ainda, no fim da tarde, está 
prevista uma reunião na Co-
dego para tratar desta questão. 
Junto com o problema da falta 
de água, tratamos também a 
questão do esgoto, até porque é 
preciso dar solução a isso num 
mesmo movimento. Além disso, 
abordamos outros pontos, como 
iluminação, transporte e segu-
rança, os quais também preci-
sam receber a nossa atenção e 
já determinamos providências 
neste sentido.

Recentemente foi assinado 
um protocolo de intenções para 
a instalação do centro de distri-
buição dos Correios no DAIA. 

Há um prazo para a concreti-
zação?

Sem dúvida. Os Correios vão 
iniciar as obras de adequação do 
local onde vai se instalar dentro 
de trinta a sessenta dias.  A em-
presa está vindo para Anápolis 
por que, estrategicamente, é 
um dos locais mais importantes 
para a operação. Anápolis está se 
transformando no grande trevo 
do Brasil e vai ser, em breve um, 
dos maiores “hubs” de logísti-
ca do país, tendo em vista, por 
exemplo, o comercio eletrônico, 
que cresce exponencialmente 
a cada ano. Como este tipo de 
comércio demanda muita logís-
tica, a cidade, por estar no centro 
do Brasil, servida por duas ferro-
vias e um importante aeroporto 
de cargas, criará as condições 
para ser este hub logístico.

Neste caso, quais as previ-
sões para o funcionamento do 
aeroporto de cargas?

O aeroporto de cargas é 
uma questão que preocupa o 
governador dia e noite. Agora, 
o funcionamento de um com-
plexo como este não depende 
somente do governo estadual; 
depende também da Anac e de 
outros órgãos do governo fe-
deral. Já estão sendo feitas as 
articulações junto à União para 
que, no menor prazo possível, o 
aeroporto de cargas possa entrar 
em operação. Estamos nos es-
forçando para isso todos os dias.

Renato de Castro, presidente da 
Codego
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Inflação alta muda 
alimentação do brasileiro

Wandell Seixas
 
O processo inflacionário, 

ante as oscilações de preços 
no varejo, também preocupa a 
Associação Brasileira de Super-
mercados, que tem uma obser-
vação: os consumidores migram 
de produtos ou de marcas mais 
acessíveis. Em decorrência da 
alta nos preços das carnes, o ovo 
tornou-se mais consumido em 
substituição de proteína, exem-
plificou. De 155 unidades anuais 
por pessoa, passou para 260. “O 
consumidor toma por base o seu 
orçamento doméstico”, esclare-
ceu Márcio Milan, vice-presi-
dente.

 A entrevista coletiva pelo sis-
tema live, ontem, contou com as 
participações de João Galassi, 
Márcio Milan e Daniel Souza, 
respectivamente do presidente, 
vice-presidente e do gerente da 
Abras. Na ocasião, foi divulgado, 
também, o indicador Abrasmer-
cado. A Abras representa um dos 
maiores setores da economia, 
responsável por 5,2% do PIB, 
com cerca de 90 mil lojas e três 
milhões de trabalhadores.

 O Índice Nacional de Consu-

mo Abras nos Lares Brasileiros 
registrou 7,06% de crescimento 
real (deflacionado pelo IPCA-I-
BGE) no primeiro trimestre, na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, de acordo 
com o Departamento de Econo-
mia e Pesquisa da entidade na-
cional de supermercados.

Em março, o INC apresen-
tou alta de 11,11% em relação a 
fevereiro. Na comparação com 
março de 2020 o crescimento re-
gistrado foi de 4,31%.

“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 funcionamento de 
diversos estabelecimentos co-
merciais e maior isolamento so-
cial. O crescimento de março em 
relação ao mês de fevereiro foi 
impactado pelo efeito calendá-
rio, com três dias a mais de con-
sumo”, declara o vice-presidente 
institucional de Administrativo 
da Abras, Marcio Milan.

Em março, o indicador 
Abrasmercado, cesta dos 35 pro-
dutos de largo consumo nos su-
permercados, apurado em par-
ceria com a GfK, registrou alta 
de 0,70% na comparação com 
fevereiro, passando de R$ 633,38 
para R$ 637,82.  No acumulado 

dos 12 meses o valor da cesta su-
biu 22,75%.

As maiores quedas nos pre-
ços da cesta de março foram re-
gistradas nos produtos: batata, - 
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%, respectivamente. A cesta 
do Sudeste passou de R$ 614,72 
para R$ 608,55 e a do Centro-O-
este de R$ 597,75 para R$ 596,98.

AGÊNCIA BRASIL

UniAraguaia 
inaugura polo de 
ensino em São 
Paulo (SP)

Redação 

O Centro Universitário UniA-
raguaia, instituição de ensino 
superior goiana com 20 anos de 
atuação, inaugura no próximo 
sábado, dia 15/05/2021, às 14h, 
o Polo Avenida Paulista, em São 
Paulo.

Para marcar a inauguração, 
haverá uma solenidade de aber-
tura com a presença do reitor da 
instituição, prof. Me. Arnaldo 
Cardoso, da diretora Pedagógi-
ca, profa. Ma. Rita de Cássia Del 
Bianco, e do vice-diretor prof. 
Me. Hamilcar Costa.

A inauguração contará ain-
da com uma palestra gratuita 
transmitida pelo Zoom e Youtu-
be, com o tema “A importância 
da Engenharia de Segurança do 
Trabalho frente à Pandemia da 
COVID-19”. O palestrante será o 
diretor científico da Associação 
Ibero-americana de Engenharia 
de Segurança (AIEST), Amaury 
Machi Júnior, que é pós-dou-
torando em Ciências da Saúde 
e engenheiro de segurança do 
trabalho da prefeitura de Dia-
dema.

O novo polo soma-se a ou-
tros 125 localizados nas cinco 
regiões do País, além do polo 
internacional nos EUA. A rede 
de educação da UniAraguaia 
está ainda maior para ofere-
cer muito mais oportunidades 
aos alunos e à sociedade na 
construção de um futuro me-
lhor por meio da Educação.

Em decorrência da alta nos preços das carnes, o ovo tornou-se uma opção mais em conta para o consumidor

“O consumidor 
toma por base o seu 
orçamento doméstico”, 
esclareceu Márcio Milan, 
vice-presidente da 
Associação Brasileira dos 
Supermercados 
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Marina se instalará no Entorno
Ronaldo Caiado assinou ontem protocolo de intenções com maior rede de marinas da América Latina para implantação de unidade às margens do lago Corumbá IV

Maior empresa de marinas da América Latina anuncia unidade no Lago Corumbá IV. BR Marinas projeta 
implantar unidade no Entorno do Distrito Federal. Durante solenidade de assinatura do protocolo de 
intenções, em Alexânia, governador Ronaldo Caiado destacou importância do turismo  

Redação

O potencial hídrico de Goiás 
e o fortalecimento do turismo 
na região do Entorno do Distrito 
Federal (DF) foram fatores de-
cisivos para a assinatura de um  
protocolo de intenções, entre o 
Governo de Goiás e a BR Ma-
rinas, na quinta-feira (13/05), 
em Alexânia. No documento, a 
única rede de marinas do País e 
maior da América Latina, prevê 

a implantação de uma uni-
dade da empresa às margens do 
lago Corumbá IV. 

A medida quer fomentar e 
alavancar a indústria náutica 
na região.“Turismo, indiscu-
tivelmente, é o que mais trará 

retorno diante da demanda por 
emprego que temos hoje no 
Brasil”, projetou Caiado duran-
te assinatura do protocolo de 
intenções. No ato, ele também 
se comprometeu a oferecer as 
condições necessárias para a 
instalação da empresa em Goi-
ás. “Do ponto de vista técnico, o 
que depender de nós, num cur-
to espaço de tempo, faremos o 
que for preciso para dar condi-
ções para que a marina seja ins-
talada nessa região”, afirmou.

O lago Corumbá IV, formado 
para a exploração do potencial 
hidrelétrico do rio Corumbá, 
banha sete municípios. Nes-
ta quarta-feira (12/05), antes 
da assinatura do protocolo de 

intenções e anúncio de inves-
timentos na região, o presiden-
te da Goiás Turismo, Fabrício 
Amaral, acompanhado da co-
mitiva de empresários da BR 
Marinas esteve em Abadiânia. 
Hoje, ele vai também para Lu-
ziânia. As três cidades estão 
próximas a Goiânia e Brasília e 
já se consolidam como destinos 
turísticos.

“Toda marina é uma pla-
taforma de desenvolvimento 
muito grande. Por meio dela 
vêm comércio, serviços, cresci-
mento econômico e emprego. A 
BR é uma investidora que tem 
oito marinas, com experiência. 
Trazê-la para Goiás é bem sig-
nificativo para o Estado”, avaliou 

o presidente da Goiás Turismo.
Segundo a presidente da BR 

Marinas, Gabriela Lobato Bran-
dão Marins, o crescimento e a 
exploração turística do Lago 
Corumbá IV evidencia também 
o potencial da região para o 
desenvolvimento da indústria 
náutica. “Fiquei maravilhada 
com o potencial da região. Va-
mos mudar a estratégia da BR 
Marinas, além de comprar ma-
rinas existentes, vamos abrir ex-
ceção para Goiás. Porque é uma 
região incrível. Tem tudo para 
ser o maior polo turístico do 
Brasil”, projetou a presidente.

O prefeito de Alexânia, Allys-
son Silva Lima, comemorou a 
chegada do empreendimento. 

“É a realização de um sonho 
para nós”, disse. O Lago Corum-
bá IV tem aproximadamente 
173 quilômetros de área e capa-
cidade para 3,7 trilhões de litros 
d’água. Ele banha as cidades de 
Abadiânia, Alexânia, Corumbá 
de Goiás, Luziânia, Novo Gama, 
Santo Antônio do Descoberto e 
Silvânia. Apresenta potencial de 
exploração turístico e náutico.

 Corpo de Bombeiros
Após a assinatura do proto-

colo de intenções, o governador 
Ronaldo Caiado, acompanha-
do do secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda, e do 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, coronel 
Esmeraldino Jacinto Lemos, 
entregaram uma lancha Triton 
280 ao 3º Comando Regional do 
Corpo de Bombeiros Militar.

A lancha será usada em ope-
rações de busca e salvamento 
nos rios e lagos do Estado. A 
embarcação náutica havia sido 
apreendida durante operação 
de combate ao tráfico de dro-
gas, em Goiás. O Governo Esta-
dual, diante da necessidade de 
aumentar o aparato do Corpo 
de Bombeiros Militar, solicitou 
o uso do veículo à Justiça. “An-
tes ela estava servindo o tráfico. 
Era usada para tirar vidas. Ago-
ra vai ser utilizada para salvar 
vidas”, afirmou Esmeraldino Ja-
cinto Lemos, comandante geral 
do Corpo de Bombeiros.

A autorização para utilização 
foi concedida em alvará judi-
cial, assinado pela juíza Placi-
dina Pires, da 1ª Vara dos Feitos 
Relativos a Delitos Praticados 
por Organização Criminosa 
e de Lavagem de Capitais de 
Goiânia. A decisão foi embasa-
da pelo artigo 133-A do Código 
de Processo Penal, que prevê a 
utilização de qualquer bem se-
questrado, apreendido ou sujei-
to a medida assecuratória, pelos 
órgãos de segurança, desde que 
constatado o interesse público.

Também participaram do 
evento os secretários de Es-
tado Adriano da Rocha Lima 
(Geral da Governadoria) e 
Tony Carlo (Comunicação); o 
vice-prefeito de Alexânia, Ma-
theus Ramos; os prefeitos Zé 
Diniz (Abadiânia) e Wilson Ta-
vares (Gameleira); o deputa-
do estadual Coronel Adailton.

Fiscalização autua transporte de bovinos

Redação

Auditores fiscais do Coman-
do Volante da Delegacia Regio-
nal de Fiscalização (DRF) de 
Rio Verde, unidade da Secreta-
ria da Economia de Goiás, rea-
lizaram, na noite de terça-feira 
(11/5), blitz para fiscalização 
de mercadorias em trânsito, 
no trecho da BR-364, entre os 
municípios de Caçu, Cachoei-

ra Alta e São Simão, Goiás. Na 
ocasião, foram apreendidas 273 
cabeças de gado bovino acober-
tadas com notas fiscais inidône-
as.

A operação, que teve início as 
18h, estendeu-se até por volta 
das 3h da manhã de quarta-fei-
ra (12), em razão dos desdobra-
mentos necessários para apurar 

a extensão da fraude, conforme 
esclarece o delegado de Fiscali-
zação, João Batista Nascimento. 
As mercadorias foram avaliadas 
em R$ 796.762,44. 

Após autuados, os responsá-
veis pela carga irregular dos ani-
mais recolheram aos cofres da 
Receita Estadual a importância 
de R$ 120.971,70, entre ICMS e 
multa devidos.  “Os auditores 
fiscais vêm realizando um ex-
celente trabalho no combate à 
sonegação tributária no Estado, 
com atenção redobrada envol-
vendo segmentos econômicos 
importantes na economia esta-
dual”, completa Cristiane Sch-
midt, secretária da Economia.

O apoio de policiais do 
Batalhão Fazendário (BPM-
FAZ) garantiu a segurança 
de toda a equipe durante a 
ação. “A sonegação consis-
te na saída interestadual de 
gado bovino sem pagamento 
de ICMS, com simulação de 
transações internas, que são 
isentas do imposto”, ressal-
ta o auditor fiscal João Ba-
tista, delegado da Regional.

Ações dos auditores da 
Receita Estadual têm como 
principal objetivo fazer 
com que Goiás consiga 
coibir prática de sonegação 
de impostos. Transporte 
com 273 bovinos foi 
autuado com notas fiscais 
inidôneas

Fiscalização fazendária: responsáveis pela carga irregular recolheram R$ 120.971,70, dentre ICMS e multa
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‘A vida é muito curta para ser pequena’.  -  Benjamin Disraeli CPI DA COVID
Bolsonaro repete o filho e
chama Renan de “vagabundo”

Redação

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) repetiu o seu fi-
lho, senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) e chamou 
o relator da CPI da Covid, o se-
nador Renan Calheiros (MDB-
-AL) de vagabundo, ontem, em 
Maceió.

“Sempre tem algum pica-
reta, vagabundo, querendo 
atrapalhar. Se Jesus teve um 
traidor, temos um vagabundo 
inquerindo pessoas de bem no 
nosso país. É um crime o que 
vem acontecendo com essa 
nessa CPI”, disse o presidente 
em discurso no estado que é 
base eleitoral de Renan Calhei-
ros.

A sessão da CPI quarta-feira 
(12) foi encerrada após o sena-
dor Flávio Bolsonaro entrar em 
rota de colisão com o senador 
alagoano Renan Calheiros, re-
lator da CPI. No bate-boca, Flá-

vio Bolsonaro chamou Renan 
Calheiros de vagabundo. Mais 
tarde, em uma rede social, o 
presidente publicou trecho de 
vídeo com a discussão dos se-
nadores.

Pouco depois das declara-
ções de Bolsonaro, o governa-
dor Renan Filho (MDB) que 
não compareceu aos eventos 
na capital, afirmou que o pre-
sidente age por desespero e 
ataca o Congresso Nacional 
por se sentir acuado diante 
da investigação na CPI e da 
queda de popularidade. "Por 
aqui, presidente, respondere-
mos a esse tipo de violência 
com gestão resolutiva, obras 
com recursos próprios, con-
tas organizadas, priorizando 
salvar vidas na pandemia e 
colocando sempre o povo aci-
ma dos interesses políticos. 
Vale informar ao Brasil, Ala-
goas resistiu!", declarou Re-
nan Filho, em uma rede social.

Jair Bolsonaro: críticas à CPI da Covid-19 

Política de Direitos Humanos
surte efeito no Judiciário

Imprensa/TJGO

Apenas seis meses após a 
instituição da Política de Re-
cursos Humanos no Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO), o efeito da Resolução 
nº 134, de 11 de novembro de 
2020, já começa a ser sentido 
no Poder Judiciário goiano. 
O resultado do trabalho nes-
se período foi apresentado 
na primeira reunião da Co-
missão Especial dos Direitos 
Humanos, criada para coor-
denar a política e promover 
as transformações necessárias 
para que ela possa sair do pa-
pel e virar uma realidade.

A comissão é composta por 
magistrados e servidores, re-
presentantes do Ministério 
Público do Estado de Goiás, 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seção Goiás, Defensoria 
Pública do Estado de Goiás, 
Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de Goiás; Associa-
ção dos Magistrados do Estado 
de Goiás e Sindicato de Servi-
dores do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás.
Ela conta com um subsis-

tema de comitês de Incentivo 
à Participação Feminina no 
Poder Judiciário; de Equida-
de e Diversidade de Gênero; 
de Igualdade Racial; comissão 
Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão e comitês de Acesso à 
Justiça e de Ética.

Além de audiências públicas 
já agendadas e levantamen-
to de dados estatísticos sobre 
questões como inclusão femi-
nina e a participação negra no 
Poder Judiciário; necessida-
des específicas relacionadas à 
acessibilidade e presença de 
racismo dentro das estruturas 
do sistema jurídico, já estão 
em andamento ações como a 
solicitação feita à Comissão 
de Seleção e Treinamento do 
tribunal para concretizar a 
política de cotas raciais nos 
próximos concursos que serão 
realizados pela instituição, 
além da adoção da equidade 
racial e de gênero na compo-
sição permanente das ban-
cas de realização de certame.

A verdade é que o 
próprio governo federal 
não observou até agora 
que a alta carestia no 
Brasil incomoda todos 
os segmento sociais, 
levando o País a uma 
grande insatisfação 
civil. Matéria publicada 
ontem pelo jornal ‘O 
Estado de S. Paulo’ lembra que comida, combustível e energia 
bateram a inflação e estão corroendo a renda dos brasileiros. 
Segundo a publicação, em 2020, a energia elétrica subiu 
9,12% e a alimentação teve reajuste de 18,16%. O anúncio de 
novas altas no preço da energia elétrica, que atingirá todos os 
brasileiros, não deixa de ser mais uma notícia negativa, já que 
as companhias de energia no País têm sido bastante criticadas 
pelos péssimos serviços oferecidos à população e pelos 
altos preços cobrados. Em Goiás, a Enel vem colecionando 
a cada dia recordes em reclamações e sem  perspectiva 
de melhoria, já que pouco tem investido na melhoria dos 
serviços oferecidos. O próprio mercado se comporta, às vezes, 
como forma de sabotar o princípio básico da administração 
pública, que, tem, como uma das metas, por meio de suas 
instituições econômicas, o de regular o mercado. Pelo jeito, 
com a bandeira vermelha e com os consequentes aumentos 
nos preços da tarifa de energia, a imagem do governo federal 
deverá ficar uma pouco mais desgastada e, lembrermos, 
teremos eleições presidenciais no ano que vem.

lO jornalista Guga Chacra (foto) 
participou na última terça-feira de 
uma live promovida pelo secretário-
executivo da Seplanh de Goiânia, 
Michel Magul. Ambos são de famílias 
libanesas e debateram temas como 
o Oriente Médio e a política nacional. O bate-papo foi 
transmitido no perfil do Instagram de Michel Magul.
lO contrato da Globo com o economista Gil até agora não foi 

explicado para os telespectadores-internautas. A pergunta é: o 
que o ex-BBB vai fazer na telinha da Globo?!
lNo Paraná, um quiprocó em um condomínio na cidade de 

Maringá. Uma jovem recebeu um bilhete anônimo criticando 
o ‘jeito indecente’ de suas roupas. O caso foi parar na Justiça. O 
primeiro passo é reconhecer o autor do bilhete apócrifo.
lTelinha: depois da mesmice do BBB, a atração da TV Globo, 

No Limite, ainda não conseguiu emplacar a audiência.
l‘Que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por 

sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, 
pelo poder do Espírito Santo’. - Romanos 15:13  

Os resultados negativos devem 
influenciar imagem do governo 

‘INCOMPETÊNCIA E INEFICIÊNCIA. QUANDO VOCÊ TEM UM LABORATÓRIO AMERICANO COM CINCO ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA APOIANDO UMA NEGOCIAÇÃO, 
QUE ENVOLVE CIFRAS MILIONÁRIAS E DE OUTRO LADO UM TIME PEQUENO, TÍMIDO, SEM EXPERIÊNCIA, É ISSO QUE ACONTECE’, FÁBIO WAJNGARTEN SOBRE A 

INCOPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RELAÇÃO À COMPRA DE VACINAS CONTRA A COVID-19

Não fica 
O presidente da Anvisa, 
Barra Torres (foto), após o 
seu bombástico e inesperado 
depoimento na CPI da Covid, 
com certeza, não deve continuar 
no cargo. Mesmo assim, Barra 
Torres se considera ‘amigo’ do 
presidente Bolsonaro. 
 
Pegou pesado
Bombástico porque Barra 
Torres contrariou o seu 
maior interessado em um 
depoimento light e contra o 
governo. No caso, Barra Torres 
contrariou  
o presidente Jair Bolsonaro.  
    
Favor de tudo 
Barra Torres contrariou e 
contradisse Bolsonaro porque 
disse ser a favor da ciência, do uso 
da máscara e do álcool em gel, 
além do distanciamento social.  
 
Refinanciamento 
A Prefeitura de Goiânia está  
com um novo ‘refis’. Isto é, quem 
deve ao município pode pagar 
suas dívidas de IPTU, ISSQN 
e outros impostos com  
descontos nas multas.   
 
Carestia
O próximo discurso sobre 
a carestia será, de fato, o do 
aumento no preço da energia 
elétrica. Mesmo assim, o discurso 
atual é sob os altos preços  
dos combustíveis.

Carne, tô fora! 
No início do ano, o discurso 
contra a carestia estava sobre 
o preço abusivo do quilo da 
carne. Aliás, se continuar assim, 
Bolsonaro será como Trump: 
presidente de um único só 
mandato. Lula, em algumas 
pesquisas, já cola nele.

Novo normal
Um grande perigo Goiânia voltar 
ao ‘novo normal’. O problema 
é que as mortes continuarão, 
mesmo com vagas nas UTIs e a 
oferta de vacinas ainda é muito 
tímida. Uma grande cilada. 

Campanha
Lógico que o ‘novo normal‘ 
deveria vir acompanhado de  
uma overdose de informações 
sobre como se proceder diante 
dos novos ‘afrouxamentos.’ Para 
isso, a Prefeitura de Goiânia 
deveria fazer uma campanha 
massiva nas plataformas e 
veículos de comunicação sobre  
o novo momento na Capital.

Uma reportagem que não representa 
Matéria em uma emissora de tevê sobre o alto preço 
do etanol em Goiás não levou em conta, em momento 
algum, a manifestação de entidades de proteção dos 
consumidores. Só ouviu representantes, justamente, os que 
‘aumentam’ os preços dos combustíveis, no caso aqui, o 
etanol. Foram entrevistados representantes dos produtores 
do etanol e, também, o presidente do sindicato dos postos. 
Na verdade, a matéria em momento algum representou 
os consumidores. Mais: foi feita em um posto onde os 
combustíveis estavam mais baratos do que 90% dos postos 
do Estado.  

Uma alternativa eleitoral do Democratas 
O titular da Secretaria de Agricultura 
e Pecuária (Seapa), Tiago Mendonça 
(DEM, foto), não é só um excelente 
técnico. Seus predicados são 
conhecidos, também, na política, que 
corre no sangue. Natural de Morrinhos, 
já concorreu ao cargo de prefeito por 
duas vezes, enfrentando dois ex-
prefeitos e fez bonito. Na eleição de 
2020, apenas 732 votos o separaram 
de uma vitória em uma eleição 
disputadíssima. Tiago é muito próximo 
do governador Ronaldo Caiado, e 
dizem, pode ser uma alternativa eleitoral para o Democratas na 
Assembleia ou Câmara Federal.
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Empate de Bolsonaro e Lula no 
voto evangélico é recado para 
quem vê rebanho em vez de gente

A pesquisa Datafolha apon-
ta o ex-presidente Lula (PT) 
e o atual, Jair Bolsonaro (sem 
partido), empatados tanto no 
primeiro quanto no segundo 
turnos entre o eleitorado evan-
gélico, é um peteleco bem dado 
em quem insiste em ver reba-
nho no lugar de gente.

O levantamento mostra que, 
na primeira rodada da eleição, 
35% dos evangélicos escolhe-
riam colocar o petista de volta 
no Palácio no Planalto, e 34%, 
deixar Bolsonaro continuar 
lá por mais quatro anos. Num 
eventual segundo turno entre 

os dois, segundo a pesquisa, 
cada um recebe 45% das inten-
ções de voto.

Os números sugerem que 
a religião não empurra tantos 
eleitores para o córner de Bol-
sonaro para derrotar Lula num 
embate direto —mesmo que 
o presidente abuse de um dis-
curso conservador caro a esse 
eleitorado para se contrapor ao 
petismo.

Realizada de forma presen-
cial com 2.071 pessoas em 146 
municípios na segunda (11) e 
terça-feira (12), a pesquisa tem 
uma margem de erro de quatro 

pontos percentuais se conside-
rarmos apenas esse quinhão re-
ligioso, que representa 26% da 
amostra.

Quando a pergunta é sobre 
os candidatos em que o entre-
vistado não votaria de jeito ne-
nhum no primeiro turno, mais 
um empate técnico: 45% des-
cartam o mandatário da vez, e 
42%, seu nêmesis do PT.

O resultado apertado con-
trasta com o comportamen-
to desse eleitorado em 2018, 
quando Bolsonaro foi um arra-
sa-quarteirão no segmento. Na 
véspera daquele segundo turno, 

o Datafolha projetou que 7 em 
cada 10 eleitores dessa fé opta-
ram por ele contra outro petista, 
Fernando Haddad.

Ainda que o empate retratado 
agora pelo Datafolha mostre um 
desempenho aquém do colhi-
do na última eleição, Bolsonaro 
ainda tem uma trincheira eleito-
ral entre os evangélicos. A par-
cela religiosa é um dos únicos 
grupos com peso significativo 
na pesquisa em que o presidente 
reduz a vantagem de Lula.

Os evangélicos também aju-
dam a amortecer a queda de 
popularidade de Bolsonaro cap-
turada pela última sondagem 
do Datafolha. Na população em 
geral, 24% consideram o gover-
no ótimo ou bom. Entre os fiéis 
dessas igrejas, a aprovação é de 
33%.

Em 2018, Bolsonaro, católico 
casado pelo pastor Silas Mala-

faia com a evangélica Michel-
le, conseguiu uma façanha ao 
reunir em torno de si os maio-
res líderes evangélicos do país, 
inclusive ex-aliados de Lula, 
como o bispo Edir Macedo e a 
família de Manoel Ferreira, bis-
po-primaz do Ministério Madu-
reira da Assembleia de Deus.

Pulverizadas por um territó-
rio vasto, sem uma ordem ver-
tical que as organize, as igrejas 
evangélicas no país lembraram 
uma rede fluvial no pleito pas-
sado: uma infinidade de rios 
que acabaram convergindo 
numa mesma onda eleitoral.

O GPS eleitoral, contudo, 
pode levar parte desse pasto-
rado a recalcular a rota. O que 
o Datafolha revelou agora é 
que o eleitorado não neces-
sariamente esperará a lide-
rança se descolar do bolsona-
rismo para fazer o mesmo.

DATAFOLHA

Lula lidera sucessão e venceria 
Bolsonaro no segundo turno
No primeiro turno, petista teria 41% dos eleitores, o presidente alcançaria 23%,segundo o levantamento. 
Sergio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck e João Doria aparecem tecnicamente empatados
Redação

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva aparece com 41% 
das intenções de voto para a 
eleição presidencial de 2022 
contra 23% do presidente Jair 
Bolsonaro, segundo pesquisa 
Datafiolha divulgada quarta-
-feira (12). Se ambos fossem ao 
segundo turno, o petista vence-
ria por 55% a 32%.

O levantamento sugere que, 
pelo menos por enquanto, os 
candidatos que se apresentam 
como centristas não conquis-

taram o apoio dos eleitores. 
Aparecem embolados: Sergio 
Moro, que até agora não mani-
festou intenção de concorrer à 
Presidência, com 7%; Ciro Go-
mes (PDT), com 6%; Luciano 
Huck (sem partido), com 4%; 
e João Doria (PSDB), com 3%. 
Como a margem de erro é de 
dois pontos percentuais, todos 
estão empatados tecnicamen-
te.

Na sequência, segundo 
o Datafolha, aparecem com 
2%, Luiz Henrique Mandetta 
(DEM) e João Amoêdo (Novo). 

Além disso, 9% dos entrevista-
dos disseram que pretendem 
votar em branco, nulo, ou em 
nenhum dos candidatos apre-
sentados no questionário do 
Datafolha, e 4% se classifica-
ram como indecisos.

O Datafolha ouviu 2.071 
pessoas em 146 municípios, de 
forma presencial, entre terça e 
quarta-feira.

Essa é a primeira pesquisa 
de eleição presidencial feita 
após Lula recuperar os direi-
tos de disputar uma eleição. O 
ministro Edson Fachin deter-

minou, no inicio de março, que 
quatro processos da Lava-Jato 
relacionados ao petista fos-
sem enviados para outra co-
marca, já que eles não tinham 
ligação direta com os casos de 
corrupção na Petrobras que 
tramitavam na 13ª Vara da Jus-
tiça Federal. A decisão seria 
referendada na sequência pelo 
plenário da Corte.

Segundo turno
Além de mostrar que Bolso-

naro ficaria em segundo lugar 
no primeiro turno, o Datafolha 

Lula e Bolsonaro: vagas garantidas no segundo turno

revela que o presidente não 
vence nenhum dos principais 
adversários com vantagem. 

Em um cenário de segundo 
turno em que Lula e Bolsonaro 
se enfrentariam. o petista ven-
ceria por 55% a 32%. Ao cruzar 
essa resposta com os cenários 
de primeiro turno, o instituto 
concluiu que Lula receberia 
votos de eleitores de Doria, 
Ciro e Huck, enquanto quem 
pretende votar em Moro mi-
graria para Bolsonaro.

Lula venceria Moro por 53% 
a 33% e ganharia de Doria por 
57% a 21%.

Nas possibilidades de se-
gundo turno sem o petista, Bol-
sonaro empataria com Doria e 
perderia para Ciro. Na disputa 
com o tucano, o presidente te-
ria 39%, enquanto Doria faria 
40%. No outro cenário, Ciro 
marcaria 48%, enquanto Bol-
sonaro contaria com 36% dos 
votos.

Bolsonaro: maior rejeição
Ainda de acordo com o Da-

tafolha, Bolsonaro terá que 
reverter um índice de rejeição 
que ultrapassa metade dos 
eleitores. Dentre os entrevista-
dos, 54% disseram que jamais 
votariam no atual presidente. 
Criticado por parte da popu-
lação pela forma como tem 
lidado com a pandemia do co-
ronavírus, Bolsonaro está en-
frentando o desgaste causado 
pela CPI da Covid no Senado.

A segunda maior rejeição 
é de Lula, com 36%. O petis-
ta é seguido por Doria (30%), 
Huck (29%), Moro (26%) e Ciro 
(24%).

Empate entre evangélicos
          Ao analisar renda e es-

colaridade dos entrevistados, 
os pesquisadores concluíram 
que Lula tem mais votos en-
tre quem estudou até o ensi-
no fundamental (51% de toda 
a amostra), entre aqueles que 
ganham até dois salários míni-
mos (47%) e entre moradores 
do Nordeste (56%).

Já Bolsonaro concentra seus 
votos entre homens (29% da 
amostra), aqueles que têm en-
sino médio (26%) e renda de 5 
a 10 salários mínimos (30%). 
Daqueles que se declaram em-
presários, 49% afirmam votar 
no presidente e 26% declaram 
apoiar o petista.

Entre os evangélicos, há 
empate técnico: 34% apoiam 
Bolsonaro e 35% vão com Lula.
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O prefeito 
de Goiânia, 
Rogério Cruz 
(Republicanos), 
sancionou na 
última quarta-
feira, 12, lei que 
na prática retira 
a homenagem 
dada ao jornalista 
e ambientalista 
Washington 
Novaes pelo ex-prefeito Iris Rezende no final do ano 
passado. A Lei 10.618/2021, oriunda do PL do vereador 
Clécio Alves (MDB), retira o nome de Novaes do 
Parque Municipal localizado no cruzamento das ruas 
Monsenhor Aldorando Mendes e Gercina Borges 
Teixeira, no setor Vera Cruz II, região Oeste de Goiânia, 
para denominá-lo de “Parque Municipal Sargento 
David Luiz Rodrigues”, em homenagem a um antigo 
morador da região. Em 28 de agosto do ano passado, 
o então prefeito Iris Rezende enviou à Câmara 
Municipal de Goiânia projeto de lei com o objetivo 
de homenagear o jornalista. O parque foi inaugurado 
em 29 de dezembro, sem que o PL fosse votado 
em plenário. Em fevereiro deste ano, o atual prefeito 
Rogério Cruz pediu a restituição de todos os projetos 
do executivo em trâmite na casa. Com isso, projeto do 
vereador Clécio Alves que dava outra denominação 
ao parque, e estava sobrestado pelo projeto de Iris 
Rezende, pôde tramitar e acabou sendo aprovado pela 
Casa. A mudança do nome do espaço público causou 
grande repercussão negativa em âmbito nacional. A 
família de Washington Novaes se disse perplexa com o 
episódio e pediu que a homenagem ao ambientalista 
fosse mantida, mas não foi atendida. Em artigo, Virginia 
Novaes, viúva do jornalista Washington Novaes, criticou 
a retirada da homenagem ao marido. "Ao desfazer 
essa homenagem, os vereadores não pensaram que, 
por trás do nome de Washington, existe uma família 
enlutada”, pontuou.

Projeto de Lei de autoria do prefeito Rogério Cruz, que deve ser 
enviado à Câmara Municipal nos próximos dias, prevê a desoneração 
tributária de até 60% para o segmento de eventos na capital. O 
objetivo, segundo o Paço, é amenizar os danos provocados na 
economia local e promover o retorno da prestação de serviços e a 
manutenção de empregos.
A proposta do Paço é reduzir o Imposto Sobre Serviços (ISS) até o 
dia 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de prorrogação, via 
decreto, por no máximo 90 dias, e beneficiar cerca de 80 atividades 
econômicas que estão entre as mais afetadas pelos protocolos 
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
conter o avanço do Coronavírus (Covid-19).
"O aquecimento dos serviços relacionados à hospedagem, turismo, 
viagens, diversões, lazer, entretenimento e congêneres demanda o 
consumo e a prestação de outros serviços, ocasionando, por si só, 
a alavancagem e o crescimento de outras atividades locais, em um 
efeito cascata”, avalia o prefeito Rogério Cruz.

Paço quer desoneração tributária
para o segmento de eventos

Sancionada lei que retira 
homenagem a Novaes

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, 
oferece a partir da próxima semana cursos à distância de capacitação 
e qualificação profissional a detentas e detentos da Unidade Prisional 
Feminina de Luziânia e Centro de Inserção Social, também no 
município localizado no Entorno do Distrito Federal.
Ressocialização carcerária é uma das metas prioritárias do 
governo estadual, que oferece ao todo 29 cursos de capacitação e 
qualificação profissional a 65 reeducandos do município de Luziânia.

Linha cruzada

Outro parque
Diante da repercussão negativa da 
iniciativa, o vereador Clécio Alves 
(MDB) apresentou projeto de Lei 
para dar o nome de Washington 
Novaes ao Parque Areião, localizado 
nas divisas dos setores Marista e 
Pedro Ludovico, região Centro Norte 
de Goiânia. Clécio alegou que o 
parque no Vera Cruz II era uma obra 
muito pequena para o tamanho de 
Washington Novaes.

TCM
O agora ex-conselheiro do Tribunal 
de Contas dos Municípios (TCMGO) 
Nilo Resende cedeu ao que chamou 
de "pressão indireta" e formalizou 
seu pedido de aposentadoria. Com 
isso, fica aberta uma vaga na corte de 
contas para indicação dos deputados. 
Diante da decisão de Nilo, é possível 
que a PEC de extinção do tribunal que 
tramita na Alego seja arquivada.

TCM II
O deputado Henrique Arantes 
(MDB), autor da PEC de extinção do 
TCM-GO, o único que pode pedir a 
retirada da matéria da tramitação na 
Casa, disse, no entanto, que não vai 
recuar e continua defendendo o fim 
do tribunal. Nilo Resende, porém, 
avalia que com sua aposentadoria o 
"fogo baixou", numa alusão de que 
a pretensão do deputado não se 
concretizará.

Robótica
O governador Ronaldo Caiado 
inaugurou, na quarta-feira (12/05), em 
Goiânia, as duas primeiras unidades 
no Estado do projeto Include, parceria 
do Governo de Goiás, por meio do 
Goiás Social, com o Instituto Campus 
Party. O primeiro está instalado no 
Colégio Estadual Joaquim Edson de 
Camargo, no Jardim Novo Mundo, 
e o outro no Centro de Educação 
Comunitária de Meninos e Meninas 
(Cecom), no Setor Santos Dumont.

Cestas básicas
A remessa inicial de 250 mil cestas de 
alimentos, adquiridas pelo Governo 
de Goiás, foi recepcionada pelo 
governador Ronaldo Caiado e a 
primeira dama, Gracinha Caiado, que 
iniciaram, já na segunda-feira, 10, a 
distribuição das mesmas às famílias 
em situação de vulnerabilidade social 
em todos os 246 municípios goianos.

Vacinação
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, 
anunciou por meio das suas redes 
sociais que a capital ultrapassou a 
marca de meio milhão de doses 
de vacinas aplicadas contra a 
Covid-19. Segundo o gestor, já foram 
imunizados 21% da população com a 
primeira dose e 12,3% com a dose de 
reforço. Os dados, segundo ele, são 
do dia 12/05.

Estágio
Estudantes de graduação dos 
cursos de Jornalismo, Publicidade 
e Propagandas (cursando entre o 
4º e o 5º período) e Design Gráfico 
(3º período), podem participar do 
programa de estágio da Diretoria 
de Comunicação do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). 
Os currículos devem ser enviados 
até o dia 21 de maio pelo e-mail 
imprensa@tce.go.gov.br. Bolsa chega 
a R$ 1.320,00.

Fio Direto
Cloves Reges clovesreges@gmail.com

Araguaia
O governador Ronaldo Caiado definiu, nesta quarta-feira (12/05), 
flexibilizar o decreto estadual 9.862 e liberar a pesca esportiva na região 
do Rio do Araguaia, com obediência rigorosa de protocolos sanitários 
para evitar a contaminação pela Covid-19. A decisão foi tomada após 
ouvir prefeitos, MP-GO, representantes de entidades empresariais e de 
trabalhadores da pesca e do turismo.

Turismo
O presidente da Agência Estadual de Turismo de Goiás (Goiás Turismo), 
Fabrício Amaral, liderou uma comitiva às cidades de Alexânia, Abadiânia 
e Luziânia. O primeiro compromisso, na tarde da quarta-feira, foi no 
Lago Corumbá IV, em Abadiânia. A visita técnica pretende avaliar o 
potencial da região para investimentos na área do turismo.

Professor Alcides e Ciro
discutem PP em Goiás

Redação

A queda de braço no Pro-
gressistas de Goiás entre o 
presidente regional de sigla, 
Alexandre Baldy, e o deputado 
federal Professor Alcides teve 
mais um capítulo,  em Brasí-
lia. O deputado e seu chefe de 
gabinete, Wallace Braz, estive-
ram com o presidente nacio-
nal da legenda, senador Ciro 
Nogueira (PI), para tratar da 
divisão dos cargos na comis-
são executiva provisória de 
Goiás.

Como detentor de mandato 
de deputado federal, Professor 
Alcides quer indicar nomes 
para o comando do partido no 
Estado. Ele não esconde sua 
insatisfação com a direção em 

Goiás e com a condução que é 
dada à legenda pela atual co-
missão diretiva.

“Estivemos com o nosso pre-
sidente nacional, senador Ciro 
Nogueira, falando sobre a uni-
ficação da comissão provisória 
de Goiás e ele nos prometeu 
que até o final do mês de setem-
bro ou começo de outubro terá 
essa definição. Vamos aguardar 
até lá para evitar especulações”, 
declarou o parlamentar.

Apesar de ter convites de 
partidos como o MDB, PSD, 
PL, PSDB, PTB, Republica-
nos e PROS, entre outros, Pro-
fessor Alcides trabalha para 
viabilizar sua permanência 
no Progressistas, mas só fica 
se houver mudança no co-
mando do partido em Goiás.

Professor Alcides, Wallace Braz e Ciro Nogueira

Aidar é o favorito para
vaga de Resende no TCM

Redação

Com a aposentadoria do 
conselheiro Nilo Resende, que 
deixa uma cadeira no Tribunal 
de Contas dos Municípios, o 
deputado estadual Humberto 
Aidar (MDB) é o franco favori-
to para assumir a vaga.

O parlamentar é unanimi-
dade dentro da Assembleia 
Legislativa a quem cabe, dessa 
vez, indicação para o tribunal. 
Disputa com Aidar, o secretá-
rio de Governo Ernesto Roller. 
Entretanto na Alego, a tendên-
cia é que o ex-deputado seja 
preterido pelo atual.

Na última quarta-feira, 
12, dia do anúncio oficial da 
aposentadoria de Nilo Re-
sende, alguns deputados se 
manifestaram parabenizando 
Humberto Aidar. Entre eles, o 

deputado Tião Caroço (DEM), 
que já foi conselheiro do TCM, 
declarou: “Quero parabenizar 
a Assembleia pelo consen-
so de estar unida em prol do 
reconhecimento do trabalho 
desse bravo guerreiro. É mo-
tivo de muito orgulho para to-
dos nós.” 

A aposentadoria de Nilo Re-
sende ocorre em meio à trami-
tação da PEC que pede a extin-
ção do órgão. A proposta é do 
deputado Henrique Arantes 
(MDB) e conta com 26 assina-
turas, número superior aos 25 
necessários para apresentação 
de uma Proposta de Emenda 
Constitucional. A matéria está 
na CCJ, onde aguarda o prazo 
constitucional de 10 sessões 
de discussão. Agora, a tendên-
cia é que a PEC perca força e 
haja a retirada das assinaturas.

Humberto Aidar: indicação para vaga de conselheiro
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ARTHUR REZENDE DIZ QUE NÃO HÁ 
FAVORITISMO NA DECISÃO

Wesley Bião 

O Vila Nova faz o primeiro 
jogo da decisão do Goianão 
2021 contra o Grêmio Anápolis 
neste domingo (16). A equipe 
tem a chance de vencer um tí-
tulo que não vem desde 2005.

O meia Arthur Rezende, um 
dos principais jogadores do Ti-
grão no estadual, reconheceu 
os pontos fortes dos adversários 
e comentou que a equipe traba-
lha para neutralizá-los.

“Eles tem um time rápido, 
que tem um contra-ataque rá-
pido e muito perigoso. Então, 
o professor Wagner Lopes vem 
nos passando as principais ca-
racterísticas do time deles, pra 
trabalharmos em cima disso. 
Temos que entrar focados e 
concentrados, para fazer um 
grande jogo no domingo” co-
mentou.

O jogador também reconhe-
ceu a pressão e cobrança da 
torcida por um título que não 
vem há 15 anos, mas deixou 

claro que o elenco não pode ser 
responsabilizado pelas campa-
nhas dos anos anteriores.

“A expectativa da torcida é 
grande por ter um bom tem-
po que a gente não conquista 
esse título, mas isso não pode 
interferir em campo porque a 
responsabilidade pelo Vila não 
ter sido campeão nesse período 
não é de quem está aqui. Temos 
que focar, sabemos da impor-
tância que é esse título para 
cada um e para o Vila. Nosso 
objetivo é ser campeão” disse 
Arthur

Questionado sobre um pos-
sível favoritismo na decisão, o 
jogador destacou que isso não 
existe em decisão, já que o ad-
versário eliminou quem estava 
sendo cotado para ser campeão 
e que o seu clube eliminou a 
Aparecidense, mesmo tendo o 
treinador do Camaleão consi-
derado seu elenco como o fa-
vorito.

“Decisão nunca tem favorito. 
São dois times que chegaram 
na final com méritos. Tiramos 
a Aparecidense que tinha um 
bom time e o Grêmio Anápolis 
desbancou o Atlético que era 
o favorito. Então, o respeito é 
total e sabemos da qualidade 
do time deles. Decisão é as-
sim, não tem favorito”, conclui.

Meia do Vila Nova 
reconhece que o 
adversário Grêmio Anápolis 
tem um bom time e que 
equipes chegaram na 
decisão "com méritos"

Arthur é um dos destaques do Vila Nova na reta final do Goianão 2021 (Foto: Douglas Monteiro/Vila Nova)  

Goiás não terá teto 
salarial para Série B

Wesley Bião

Segundo o site Esporte Goiano, 
o vice-presidente de Futebol do 
Goiás, Harlei Menezes, confirmou 
que o clube não estipulará um teto 
salarial para as contratações que 
chegarem à equipe. Segundo o diri-
gente, a informação de que o limite 
que o clube pagaria em salários 
para o elenco seria de R$ 600 mil 
não é verdade.

O diretor do Esmeraldino res-
saltou o apoio e a liberdade que 
tem recebido do presidente, Paulo 
Rogério Pinheiro, no processo de 
busca dos atletas.

“O Paulo Rogério tem me dado 

total respaldo. O presidente gosta 
de futebol, entende de futebol e gos-
ta de participar de tudo e isso ajuda 
muito. Temos o conhecimento de 
toda situação financeira, fizemos 
um planejamento e podemos ir ao 
mercado”,  comentou.

Harlei também comentou que 
apesar de não haver limite salarial, 
as contratações seguirão um plano 
traçado junto com Pintado. O dire-
tor disse que as tais “contratações 
badaladas” não estão dentro de 
um perfil de contratação necessária 
para a disputa da Série B, mas dei-
xou claro que isso pode mudar caso 
surja uma “grande oportunidade”.

Segundo o diretor, o treinador 
esmeraldino prefere trabalhar com 
jogadores que tenham um perfil 
para a disputa da segundona do 
que com atletas já rodados. Jogado-
res que ainda buscam um espaço 
no futebol e que tenham bons nú-
meros fazem parte deste perfil.

O Goiás fechou até aqui com 
seis nomes para a disputa da Série 
B. O Verdão faz sua estreia na com-
petição no dia 31 de maio às 20h em 
São Luiz, contra o Sampaio Corrêa.

O vice-presidente de 
Futebol do Goiás, Harlei 
Menezes,  ressalta que 
por mais que não haja 
teto o clube não fará 
contratações de jogadores 
badalados para a disputa 
do torneio

Diretor Esmeraldino ressaltou o apoio e a liberdade que tem recebido do 
presidente no processo de busca dos atletas (Foto:Rosiron Rodrigues/GEC)

JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

Sindicato dos Médicos do Japão pede 
o cancelamento das olimpíadas
Agência Estado

O governo japonês e o Co-
mitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020, 
adiados em um ano por causa 
da pandemia do novo corona-
vírus, têm mais um problema 
para lidar no país. Nesta quin-
ta-feira, o Sindicato Nacional de 
Médicos do Japão apresentou 
uma petição para que o evento 
esportivo, marcado para come-
çar oficialmente em 23 de julho, 
seja cancelado

De acordo com o texto divul-
gado pelo sindicato, a Olimpí-
ada, que terá a participação de 
11 mil atletas de todo o planeta, 
é um risco para a possível che-
gada e a propagação de novas 
cepas da covid-19.

O documento apresenta-
do para o Ministério da Saúde 
deixa claro que, mesmo se a 
competição for realizada sem 

público, a chegada de todos os 
envolvidos com os Jogos Olím-
picos, desde atletas e árbitros 
até jornalistas, pode ser propí-
cia para que novas cepas apare-
çam no Japão.

"Para os atletas será duro, 
mas alguém tem que pedir o 
cancelamento dos Jogos. Por 
isso, pedimos isso. O governo 
tem uma importante missão, 
que é proteger a vida dos cida-
dãos e deve mostrar uma pos-
tura clara com relação a isso", 
disse o médico Naoto Ueyama, 
representante do sindicato.

Os especialistas japoneses 
estão chamando o atual mo-
mento da pandemia no país de 
quarta onda. O número de no-
vos casos está acima de 5 mil 
por dia, cinco vezes mais do 
que se via há dois meses. Boa 
parte do Japão está em estado 
de emergência até o próximo 
dia 31, enquanto que a vacina-

ção ainda está engatinhando, 
com menos de 2% da popula-
ção imunizada.

"40% dos médicos em ativi-
dade já ultrapassaram o limite 
de horas extras e 10% está tra-
balhando o dobro do limite le-
gal de horas. Esta carência de 
médicos é um fator que afeta 
muito nosso sistema. O gover-
no precisa reduzir o número de 
médicos", afirmou um sindica-
lista.

Os Jogos Olímpicos enfren-
tam grande resistência no Ja-
pão por conta do aumento do 
número de casos. Ainda assim, 
o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) se disse otimista 
em reverter a opinião pública 
com o sucesso da Olimpíada. O 
evento está previsto para acon-
tecer entre os dias 23 de julho e 
8 de agosto. Poucos dias depois 
começará a Paralimpíada, de 
24 de agosto a 5 de setembro.

Resident Evil Village ultrapassa 3 milhões de cópias
Isabella Brito

Lançado oficialmente em 7 
de maio, o Residente Evil Villa-
ge vendeu mais de 3 milhões de 
cópias no mundo todo. De acor-
do com a Capcom, a empresa 
quebrou o recorde de lucro pelo 
quarto ano consecutivo. Boa 
parte deste sucesso é atribuído 
a dois jogos recém-lançados 
pela empresa. São eles: Mons-
ter Hunter Rise e o remake de 

Resident Evil 3.
A Capcom supera as expec-

tativas desde 1996, com o envio 
de jogos que ultrapassam os 100 
milhões de vendas. Segundo o 
portal IGN, o Resident Evil Villa-
ge tem um ambiente muito mais 
rico em termos de conteúdo se 
comparado a outros jogos da 
franquia. Além disso, traz ele-
mentos do Resident Evil 4, como 
jogar em 1ª pessoa e a gama 
de ambientações e inimigos.

Resident Evil Village traz o 
equilíbrio entre ação e terror
(Foto: Reprodução Capcom)
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Relembre os 
bordões de 
Cid Moreira

Estamos de 
olho

Exibido na revista 
eletrônica da 
TV Globo, o 
Fantástico, o 

quadro mostrava 
irregularidades 
cometidas no 
cotidiano. Ele 
dizia, com sua 
voz grave que 
dava sensação 

de eco: “Estamos 
de olho”. Com 
a voz de Cid, 

então, ele ficou 
marcado na 

memória coletiva 
brasileira. 

Boa noite
Cid Moreira deu 
‘boa noite’ ao 

público brasileiro 
cerca de 8 mil 

vezes durante os 
27 anos em que 

apresentou o 
Jornal Nacional, 
na Rede Globo 
de televisão. 
Daí que um 

documentário 
sobre o 

apresentador só 
poderia mesmo 
se chamar “Boa 

Noite”, como 
percebeu a 

diretora Clarice 
Saliby.

Mister M
É conhecido 

por todos que 
o apresentador 
sempre gostou 
de tirar uma 
‘onda’ com 
o paladino 

mascarado, o 
mago negro 

das sombras, o 
senhor de todos 

os segredos. 
“Mister M”, dizia 
ele, curtindo um 
sarro dos ‘heróis’ 
que participavam 

do noticiário. 

O apresentador deu 
boa noite ao público 
cerca de 8 mil vezes 
durante 27 anos - 
Foto: Divulgação

Cid Moreira, 
apresentador do 
Jornal Nacional, 
em foto tirada no 
ano de 1972 - Foto: 
Acervo da TV Globo/ 
Reprodução

Boa noite, Cid Moreira
Documentário coloca o apresentador que fez história na bancada do 
Jornal Nacional para falar sobre a própria carreira, num tom quase oficial

id Moreira deu ‘boa noite’ ao 
público brasileiro cerca de 8 mil 
vezes durante os 27 anos em 

que apresentou o Jornal Nacional, na 
Rede Globo de televisão. Daí que um 
documentário sobre o apresentador só 
poderia mesmo se chamar “Boa Noite”, 
como percebeu a diretora Clarice Saliby. 
O filme entra em cartaz nos cinemas. 
Menos em Goiânia, que está com as sa-
las fechadas. 

Há várias escolhas a serem feitas num 
documentário. Por exemplo, haveria a 
possibilidade de entrevistar colegas de 
trabalho do personagem. Ou especialis-
tas em televisão ou comunicações, que 
contextualizassem sua trajetória. Porém, 
o filme se limita a material de arquivo e 
a entrevistas com o próprio apresenta-
dor. Assemelha-se mais a um perfil que 
a uma biografia. Uma escolha, repito. 
Documentário não é reportagem nem 
precisa obedecer às regras do jornalis-
mo. Mesmo quando trata de jornalistas.

Cid Moreira fala de Cid Moreira e 
relembra sua carreira. Ao mesmo tempo, 
apresenta seu cotidiano de homem bem 
posto na vida. A sauna diária, os banhos 
de banheira, os exercícios na academia 
doméstica, o jardim bucólico na resi-
dência magnífica, o estúdio montado 
em casa - tudo aquilo que o dinheiro 
pode comprar e facilita a vida de al-
guém chegado aos 93 anos, e em ótima 
forma para a idade.

Como Cid Moreira tem mania de 
arquivista - e espaço para guardar 
tudo não lhe falta -, a cineasta teve a 
tarefa facilitada. Ele possui fotos anti-
gas e agendas nas quais anota tudo do 
seu dia a dia, de uma ida ao dentista a 
um compromisso profissional e a assi-

natura de um contrato. Nada escapa a 
esse historiador de si mesmo.

No começo da linha do tempo de 
uma longa carreira, Cid relembra do 
início em 1944, aos 17 anos, na Rá-
dio Difusora de Taubaté, onde chega 
por mero acaso. Queria um emprego 
de contador e o colocaram como lo-
cutor por causa da voz bonita. Em 
1951, muda-se para a Rádio Mayrink 
Veiga e para o Rio de Janeiro. O vo-
zeirão grave é aproveitado também em 
comerciais e cinejornais. Faz o Jornal 
de Vanguarda, na TV Excelsior. E, em 
1969, começa junto com o Jornal Na-
cional na Rede Globo, onde permane-
ce longos 27 anos, dividindo a bancada 
com colegas, mas sendo sempre a voz 
de referência de um telejornal que, em 
seus melhores tempos, chegou a 80% 
de audiência no País.

Nem tudo é glória. Há tropeços. 
E dramas, mencionados de raspão. O 
maior deles, a morte da filha, perdi-
da para as drogas, merece uma menção 
rápida. Como se o assunto fosse dolo-
roso demais para se alongar.

E a questão política. O Jornal Na-
cional é criado em plena vigência do 
AI-5, ápice da ditadura militar. Qual 
a posição de Cid Moreira a respeito? 
Nenhuma. “Sou apolítico, detesto po-
lítica”, diz, com todas as letras. “Eu só 
chegava à emissora para ler o jornal, 
não era o editor. Apenas o apresenta-
dor.” Era apenas uma voz. O conteúdo 
era escrito por outras mãos.

Mas mesmo uma voz pode não ser 
neutra. A prova, ele mesmo dá. Em 
1994, Leonel Brizola era governador 
do Rio e queria tirar a Globo da co-
bertura do carnaval, o que levou a emis-

sora a veicular um editorial contra o 
governador em seu principal veículo, o 
Jornal Nacional. Quem o leu? Cid Mo-
reira. Brizola pediu direito de resposta 
e ganhou na Justiça. Quem o leria? Cid 
Moreira, claro.

Moreira relembra o fato e diz que, na 
emissora, ficaram preocupados. Como 
ele leria a réplica de Brizola? Disse para 
não se preocuparem. Leu o libelo brizo-
lista da forma mais “monocórdia” possí-
vel, aplainando um texto original cheio 
de farpas contra a Globo e seu proprie-
tário, Roberto Marinho. O veterano locu-
tor sabia que um texto não é apenas aqui-
lo que diz, mas a maneira como é dito. 
Questão de ênfase, ou de sua ausência. 
Esse é um dos pontos mais reveladores de 
um documentário no qual o personagem é 
dono da única versão sobre sua trajetória.

O fim do ciclo na Globo é triste, como 
não poderia deixar de ser. O filme re-
produz a despedida de Cid Moreira que, 
junto com seu colega Sérgio Chapelin, é 
substituído pela dupla William Bonner 
e Lillian Witte Fibe. Mas não tem nem 
tempo de pensar em aposentadoria. Logo 
é convidado para emprestar sua voz à lei-
tura do Novo Testamento. Transforma-se, 
por assim dizer, na voz oficial de Deus no 
Brasil e obtém imenso sucesso com a ven-
da de Cds.

Claro que o dono dessa voz, tão pre-
sente na vida brasileira, poderia ser 
apresentado de outra forma. Na aparên-
cia, essa vida plácida e bem-sucedida é 
mostrada de maneira quase oficial, con-
sentida. No entanto, é preciso ficar aten-
to para as poucas fissuras e contradições 
que brotam de discurso tão empostado. 
Cabe ao espectador percebê-las. (Luiz 
Zanin Oricchio/ Agência Estado)
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Na última segunda-feira, a Embaixada da República Ar-
gentina no Brasil, em Brasília, recebeu um grupo de mulheres 
enólogas, enófilas e amantes do vinho de Goiânia e Brasí-
lia, para uma degustação ao ar livre com o tema “Histórias 
de Mulheres para Mulheres”. Na foto, o ministro argentino 
Pablo de Angelis com as convidadas da capital goiana, advo-
gada Aracele Leal, sommelière Emília Carvalho e a jornalis-
ta Naiara Gonçalves.

Demolição
Um dos maiores espaços de eventos do Estado de Goi-

ás, o Oliveira´s Place – Buffet e Salões para Eventos, palco 
de inúmeras festas da sociedade goiana, será demolido nos 
próximos dias. O local foi vendido e será um complexo de 
edifícios residenciais e comerciais. 

Inauguração
Os empresários Fábio Azevedo Queiroz e Patrícia Ávila 

inauguraram, nesta terça-feira (11/5), uma unidade da Botu-
laser, clínica de estética avançada, em Goiânia. 

Oscar Niemeyer
Mesmo com a flexibilização na cidade de Goiânia, o 

Centro Cultural Oscar Niemeyer permanecerá fechado. O 
local não tem nenhuma programação para o ano de 2021.

Imunização
Com a chegada das vacinas contra Covid-19, surge uma 

dúvida recorrente: pacientes oncológicos podem ser imuniza-
dos? O médico oncologista clínico, Gabriel Felipe Santiago, 
responde que sim, mas destaca que alguns cuidados devem 
ser tomados. Segundo ele, é preciso entender que tais pa-
cientes estão entre os grupos de risco e, por isso, devem ser 
imunizados o mais rápido possível. 

Vidas Negras Importam
O fotógrafo Paulo Henryke Diaz, mais conhecido como 

PhD, convidou o artista urbano Decy, para grafitar a fachada 
do seu estúdio, localizado no setor Pedro Ludovico. A ideia 
de grafitar a entrada da empresa foi para homenagear e des-
pertar nas pessoas a consciência e o respeito pelas vidas de 
pessoas negras, fazendo referência ao movimento Black Lives 
Matter - "Vidas Negras Importam".

Investimentos
Em entrevista à Rádio e TV Brasil Central, o secretário 

interino de Cultura, César Moura, falou sobre o trabalho de 
reestruturação e readequação dos espaços culturais que o go-
verno de Goiás tem realizado em 2021. O titular da pasta 
também comentou sobre projetos e investimentos do gover-
no de Goiás para o setor.

Voz para elas
Nesta última terça-feira (11/05), a advogada e conselheira da 

OAB,  Márcia Póvoa foi especialmente convidada para participar da 
Live Mulheres Empoderadas da Lance FM, comandada pela apre-
sentadora Roberta Brito. 

Festival
O empresário Rafael Carvalho fez o lançamento do “Voe de Ba-

lão Brasil”, com um “Festival de Balonismo”, abrindo as comemora-
ções do centenário de Aparecida de Goiânia.

Os chefs André Barros e Ricardo Caldas assinaram um jantar 
no restaurante Doce Vita Al Mare de Florianópolis. No 
cardápio: bobó de camarão com farofa de baru. Uma fusão 
da Bahia com o cerrado goiano.

DIVULGAÇÃO

As empresárias Patrícia Ávila e Fernanda Peixoto estão 
organizando a inauguração de nova clínica de estética na 
cidade.

Na embaixada da Argentina

NELSON PACHECO

GUSTAVO MORENO

Animação
Netflix anuncia estreia de ‘He-Man’

Os saudosos fãs de “He-Man”, febre 
nos anos 1980, já podem respirar tran-
quilos, calmos. A nova série "Masters of 
the Universe: Revelation" já tem data 
marcada para estrear na Netflix. 

Mesmo sem o ator norte-americano 
Noah Centineo no elenco, a franquia - 
sucesso que atravessou gerações - con-
tinua na plataforma de streaming, que 
revelou ontem imagens de “Mestres 
do Universo: Salvando Eternia”, assim 
como a data de estreia, dia 23 de julho.

Nas fotos de divulgação da nova 
atração, os fãs podem ver personagens 
clássicos como o príncipe Adam, Es-
queleto, além de outros nomes conhe-
cidos. O design do personagem per-
manece o mesmo, contudo, com traço 
diferente. “Pelos poderes de Grayskull! 
Eu tenho datas! A parte 1 de Mestres 
do Universo: Salvando Eternia chega 
dia 23 de julho”, publicou a Netflix no 
Twitter.

No time de dubladores da série, es-

tão estrelas como Lena Headey, a Cer-
sei de “Game of Thrones”, e Sarah Mi-
chelle Gellar, sucesso em filmes como 
“Scooby Doo” e “O Grito”. Para celebrar 
o retorno da animação oitentista, os bo-
necos de ação dos personagens, tão que-
ridinhos pelos colecionadores, também 
serão relançados em nova roupagem 
pela Mattel. Ao todo, serão seis bonecos 
articulados com direito a um He-Man 
com espada e escudo, e o Gato Guerrei-
ro com armadura e capacete. (Redação)

Política cultural
Com vetos, Bolsonaro 
sanciona Lei Aldir Blanc
Entre as mudanças está a possibilidade para 
que os recursos sejam programados até o 
dia 31 de outubro de ser revertido

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, 
alterações na chamada Lei Aldir Blanc, ampliando pra-
zos previstos no texto. A lei trata de medidas emer-
genciais para o setor cultural, apoiando setores como 
cinema, teatro, livrarias, centros culturais, circos, es-
colas de música, estúdios de fotografia, produtoras de 
audiovisual, galerias de arte e empresas de espetáculos.

Entre as mudanças está a possibilidade de que os re-
cursos da Aldir Blanc sejam programados até 31 de ou-
tubro antes de serem revertidos aos respectivos fundos 
de cultura estaduais. No caso dos setores em que houve 
paralisação das atividades por conta da pandemia, as 
contrapartidas culturais terão o prazo de 180 dias, con-
tado a partir do reinício das atividades.

O presidente vetou dispositivos da lei por recomen-
dação dos ministérios do Turismo, Economia, Advoca-
cia-Geral da União (AGU) e da Controladoria-Geral 
da União (CGU), principalmente em relação a transfe-
rências de recursos públicos.

Segundo o governo, alguns dos itens vetados confli-
tavam com o chamado "Orçamento de Guerra", insti-
tuído pela Emenda Constitucional nº 106, que "limitou 
a possibilidade de uso dos créditos extraordinários ao 
período de calamidade pública previsto no Decreto Lei 
nº 6/2020, encerrado em 31 de dezembro de 2020, não 
sendo possível o remanejamento desses recursos para 
uso fora do período de calamidade ou para projetos es-
tranhos ao enfrentamento das consequências econômi-
cas da Covid".

Ainda ontem, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou por unanimidade a prorrogação do uso 
dos recursos da Lei Aldir Blanc que estavam retidos 
nas contas dos Estados e municípios - valor que supera 
os R$ 700 milhões. Com isso, os recursos repassados 
poderão ser usados até o final de 2021, mesmo que não 
tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar 
em 2020, e independentemente dos vetos que o presi-
dente Jair Bolsonaro poderia, porventura, fazer na lei.

O Diário Oficial da União desta quinta, traz vetos 
do presidente ao projeto de lei nº 795, que alterava a lei 
nº 14.017 (Lei Aldir Blanc), de 29 de junho de 2020, 
para estender a prorrogação do auxílio emergencial a 
trabalhadores da cultura e para prorrogar o prazo de 
utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos municípios. Sem isso, após o prazo, o di-
nheiro seria destinado exclusivamente para os fundos 
estaduais de cultura. A lei, reescrita após essas sanções, 
também foi publicada nesta edição do Diário Oficial.

A presidência vetou a autorização para que os recur-
sos da Lei Aldir Blanc possam ser utilizados até 31 de 
dezembro de 2021, argumentando que créditos extra-
ordinários têm vigência apenas no exercício financeiro 
em que são autorizados e que o descumprimento dessa 
regra geraria insegurança jurídica.

O presidente também vetou o artigo que prorroga 
por dois anos os prazos para prestação de contas dos 
projetos, dizendo que isso prejudicaria "o trabalho da 
Secretaria Especial de Cultura, que teria que mobili-
zar as equipes em momentos diversos para analisar as 
informações, além de trabalhar com prazos diferentes 
para as mesmas demandas".

Em seu despacho, Jair Bolsonaro justifica os vetos 
aos artigos “por contrariedade ao interesse público e in-
constitucionalidade”. (Agência Estado)

Aldir Blanc: lei é batizada em homenagem ao compositor carioca, vítima 
da covid-19 - Foto: Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia/ Agên-

cia Brasil/ Reprodução
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Para falar sobre o futuro é preciso visitar o passado

A história de Anápolis é mui-
to rica e essa coluna tem como 
objetivo falar sobre os aspectos 
políticos, históricos, econômi-
cos e sociais que influenciam a 
Anápolis de ontem, de hoje e de 
amanhã.

Desde o início da sua história 
Anápolis é marcada principal-
mente pelo selo do pioneirismo 

e da Inovação. Isso reflete bem 
se observamos que no início 
do século 20 Anápolis já con-
tava com diversas benfeitorias 
que estavam na Vanguarda do 
desenvolvimento do Estado de 
Goiás.

Diversos estudos históricos 
sobre o tema coadunam que as 
principais influências para essa 
marca de pioneirismo da cidade 
de Anápolis se devem às fortes 
influências que a cidade teve 
desde seu início. A imigração, o 
apelo missionário e sem dúvida 
a força do sertanejo se somaram 
para compor o caldo cultural 
que traz força a figura do ana-
polina.

Todos esses repertórios cul-

turais se traduziram em inúme-
ras conquistas sociais e econô-
micas para o município. Não à 
toa Anápolis sempre se situou 
no epicentro das decisões polí-
ticas e econômicas do Estado de 
Goiás a partir do século 20.

Logo de todo o contexto his-
tórico é possível observar que 
o desenvolvimento do Estado 
passa obrigatoriamente pelo 
desenvolvimento da cidade. Fa-
tos que confirmam essa vocação 
são instalação da estrada de 
ferro no município na década 
de 30, a enorme contribuição 
mercantil e comercial da cidade 
para construção de Goiânia e 
Brasília, a instalação da principal 
base aérea do país no municí-

pio, e a consolidação do motor 
econômico do município que é 
o Distrito Agroindustrial que fora 
consolidado na década de 70 e 
80, ainda na década de 90 a efe-
tivação como polo educacional 
e universitário do Estado.

Qual é observado pelos fatos 
históricos do desenvolvimento 
da cidade seguiu uma linha de 
tempo coerente. Entretanto é 
necessário abrir os olhos para 
o futuro e consolidar essa voca-
ção. Anápolis precisa buscar re-
ferenciais econômicos e princi-
palmente tecnológicos para seu 
pleno desenvolvimento. Pelo seu 
potencial e pelo

seu histórico a cidade pode 
conduzir a frente de Economia 

criativa e tecnológica do Estado. 
O futuro bate à porta e não acei-
ta erros.

Para a efetivação desse pa-
pel é fundamental que a gestão 
pública tem em mente este pla-
nejamento. O que se espera dos 
gestores públicos municipais es-
taduais é a consolidação de al-
ternativas e de meios materiais e 
sociais para coroar o destino da 
cidade de Ana.

Thales Bruno de Aguiar_, 
Advogado Eleitoral, membro da 
comissão de Direito Eleitoral da 
Subseção OAB Anápolis, Editor do 
Guia do BL

ESPECIAL PARA O 

Thales Bruno de aguiar
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Geléia Geral
Luiz Augusto Pampinha luizaugustopampinha@gmail.com

Amanhã, terceiro sábado de maio, 
comemora-se o "Dia do Uísque". Não 
é a vacina que a gente precisa (e 
queria), mas, é a vacina que a gente 
tem. 

Baixaria na política nacional. 
Flávio Bolsonaro chama Renan de 
vagabundo.
Renan diz que Flávio roubou 
dinheiro
do pessoal do seu gabinete. 

Quer vencer as eleições? Coloca Iris 
Rezende como parceiro de chapa e 
nem precisa gastar muita grana.

A música "Garota de Ipanema" 
é considerada a segunda mais 
tocada no mundo, perdendo 
apenas para Yesterday dos Beatles.

Os goianos já entregaram os braços 
por 1 milhão e meio, da primeira dose 

das vacinas contra a Covid-19.

Cid Moreira deu boa noite ao 
público brasileiro cerca de 8 mil 
vezes, durante os 27 anos em que 
apresentou o Jornal Nacional, na 
Rede Globo. Um documentário 
sobre o apresentador vai se chamar 
"Boa Noite."

Boa, Atlético Goianiense! Continua 
invicto no Grupo F, da Sul-Americana. 
Time grande só dá alegria.

O corte de R$1bilhão e o bloqueio 
de verbas para as universidades 
federais podem atrasar o retorno 
presencial das aulas, além de 
ameaçar as pesquisas. 

No YouTube, Chico Buarque - Eu Te 
Amo- (ao vivo no Biscoito Fino)

Todo mundo feliz. A Prefeitura de 

Goiânia liberou geral e, é como se 
Covid-19 não existisse mais. Credo!  

"Já chamei
pessoas próximas
de amigas e descobri
que não eram...
Algumas pessoas nunca
precisei chamar de nada
e sempre foram e serão
especiais para mim."
(Clarice Lispector)

"Jorge e Mateus querem gravar 
Beatles em português. Não se tem 
um minuto de paz neste país"  - 
Tony Saad

No YouTube -É o Amor\ Evidências - 
Simone e Simaria.

Pfizer ofereceu 1,5 milhão de doses 
em agosto de 2020. Bolsonaro disse 
não.

Leitura DinâmicaLeitura Dinâmica

Santa Casa de Misericórdia e FASA são investigadas 
pelo Ministério Público 

Fundação de Assistência So-
cial de Anápolis (FASA) e Santa 
Casa de Misericórdia, estão sen-
do investigadas pelo Ministério 
Público Estadual e pela Polícia 
Civil, por desvio de verbas públi-
cas. 

A investigação foi determina-
da pela 11ª Promotoria de Justiça 
do Estado de Goiás, lotada em 
Anápolis-GO, em razão de de-
núncia feita pela CLIANA – Clini-
ca de Anestesiologia de Anápolis. 

 
Entenda o caso 

A Santa Casa de Misericórdia 
como unidade de saúde, até o 
ano de 2019, era a responsável 
direta pelo repasse de AIHs (Au-
torização de Internação Hospi-
talar) aos profissionais que par-
ticipavam das internações, de 

origem do SUS – Sistema Único 
de Saúde. Segundo a Agência Na-
cional de Saúde, a Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) é o 
documento hábil para identificar 
o paciente e os serviços prestados 
sob o regime de internação hospi-
talar e fornecer informações para 
o gerenciamento do Sistema de 
Informação Hospitalar. 

 É gerada quando ocorre uma 
internação em um prestador pú-
blico ou privado/conveniado ao 
SUS e é enviada ao gestor da Uni-
dade Prestadora de Serviços.  

Mensalmente, os gestores en-
viam ao Ministério da Saúde um 
arquivo magnético com os dados 
de todas as internações ocorridas 
no Brasil. 

 É através deste documento 
que se viabiliza o faturamento dos 

serviços hospitalares prestados 
no SUS. A AIH é emitida exclusi-
vamente pelos órgãos emissores 
próprios ou autorizados pelo SUS, 
com numeração própria.

 Até o ano de 2019, quem emi-
tia e recebia as AIHs para repassar 
para os prestadores de serviço 
eram as unidades de saúde, após 
a responsabilidade passou para as 
secretarias de saúde dos estados e 
municípios.

 Entre 2016 e 2019, a Santa Casa 
de Misericórdia de Anápolis, rece-
beu as AIHs para pagamento dos 
médicos que prestavam serviços 
em sua unidade, porém esses va-
lores nunca chegaram aos bolsos 
desses médicos, foram apropria-
dos indevidamente pela mesma. 

Ainda na gestão da Ir. Rita Ce-
cília, foi tentado um acordo com 

os médicos, que alguns aderiram 
e outros não. No caso da CLIANA, 
em razão da quantidade de pres-
tadores de serviços associados, 
os valores alcançaram a soma de 
quase R$ 700 mil reais, com atuali-
zação, o montante hoje ultrapassa 
a casa do R$ 1 milhão de reais.  

Em 2019 a COOPANEST, res-
ponsável pelos recebimentos em 
nome da CLIANA, compôs com 
a FASA, que gerencia a Santa 
Casa de Misericórdia em va-
lores bem menores. Porém, o 
acordo não foi cumprido. 

Deve-se ressaltar, que a San-
ta Casa de Misericórdia, em 
razão dos valores, era apenas 
agente de meio, esses valores 
não lhe pertenciam, como não 
pertencem, razão pela qual, 
sem qualquer reparo, persiste o 

crime de apropriação indébita 
de verba pública.

 A atual gestão da FASA, 
não tendo trazido uma solução 
para pagamento desses valores 
para a CLIANA, foi acionada 
judicialmente, em conjunto 
com a COOPANEST, Coope-
rativa responsável por receber 
esses valores, a fim de ressarcir 
aos médicos associados em va-
lores relativos a seu trabalho. 

A gestão da Santa Casa 
de Misericórdia afirma que 
não detém esses valores e 
que os mesmos não entra-
ram em suas caixas. Porém, 
na documentação oficial do 
Ministério da Saúde, consta 
que os valores foram repas-
sados de forma correta para 
a Santa Casa de Misericórdia. 
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O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, nesta quarta-feira, 
pela remoção, pelo critério de antiguidade, do magistrado 
José Proto de Oliveira ao cargo de juiz substituto em 
segundo grau. 
José Proto de Oliveira é, atualmente, titular da 4ª Vara da 
Fazenda Pública Municipal e Registros de Goiânia. A vaga 
que o novo juiz substituto em segundo grau irá assumir é 
a do desembargador Wilson Safatle Faiad.
José Proto foi promotor de justiça no início de sua carreira 
jurídica. Tive o prazer de trabalhar com ele em Rio Verde 
e em Goiânia, pessoa de ótimo trato, educado e juiz 
ponderado. Desejamos-lhe pleno sucesso!

A previsão é que o certame contemple o 
preenchimento de 101 vagas de analista judiciário do 
1º grau de jurisdição. As vacâncias decorreram de 
exonerações e de aposentadorias recentes. A resolução 
considera que no edital para o próximo concurso de 
seleção de analistas judiciários não haverá separação 
de vagas por regiões. A intenção é criar um cadastro 
unificado de servidores, que serão lotados conforme 
necessidade do Poder Judiciário.

O professor e advogado Carlos André Pereira Nunes, 
e o advogado e ex-presidente da OAB Sebastião 
Macalé lançam, nesta quinta-feira, Dia da Abolição 
da Escravatura, o Machado – Movimento de Apoio à 
Carreira da Advocacia Negra.
O movimento funcionará como uma escola de 
formação de advogados e tem como objetivo oferecer, 
por meio de cursos, qualificação profissional aos 
advogados e às advogadas negros e negras. 
O nome do movimento homenageia o escritor 
Machado de Assis. 

No texto, há a previsão de um novo instituto: 
investigação defensiva realizada por advogados de 
defesa e sem qualquer regulamentação do Estado. Não 
há referência a limitações constitucionais ou infralegais, 
ou à própria legalidade da investigação realizada.
 No entanto, dentro do sistema acusatório, todos os 
atores processuais penais devem observar a legalidade 
e as limitações constitucionais. Atualmente há controle 
dos órgãos de investigação criminal.
 A “investigação defensiva” é por natureza inalcançável 
pelo poder e controle estatal.

José Antônio Soares Cavalcante é 
advogado, professor, filósofo e escritor. 
Mestre em Filosofia política pela UFG, 
com especialização em Docência no 
Ensino Superior Graduação. Bel. em 
Teologia – SETECEB – Anápolis, Bel. 
em Filosofia – UFG, Bel. em Direito – 
UNIVERSO. Professor na Universidade 
Salgado de Oliveira – Cursos de Direito 
(Ciência política, Filosofia do Direito, 
Ética, TCC, Hermenêutica) e Psicologia 
(Filosofia, Epistemologia, Teoria 
Humanista), União das Faculdades 
Alfredo Nasser - Ex-professor no Curso 
de Direito: Introdução ao Direito, 
Direito Civil; Faculdades Sul-Americana 
- Ex-professor do Curso de Direito: 
Hermenêutica, Filosofia, além de 
professor de cursos de pós-graduação. 
Autor de um grande número de 
obras de filosofia e jurídicas, entre 
elas: O conceito de Estado em Santo 
Agostinho: a cidade de Deus versus a 
cidade dos a Akademos. 2015. 

Rander Gomes de Deus é advogado 
criminalista. Membro da ABRACRIM/
GO.
De 1980 a 2007 atuou na área de 
segurança pública, exercendo o 
cargo de Agente de Polícia Civil 
em Goiás, por onze anos. Foi 
Delegado de Polícia Civil, por dois 
anos e Delegado de Polícia Federal, 
por doze anos. É especialista em 
Direto Penal e Processo Penal pela 
UniAnhanguera. Foi professor 
universitário nos cursos de Direito 
da UNIP, PUC/GO e FAC-Lions, nas 
disciplinas de Direito Penal, Processo 
Penal e Prática Processual Penal.

JUIZ JOSÉ PROTO ASSUME O 
CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE 
2º. GRAU 

101 VAGAS NO CONCURSO PARA 
ANALISTA JUDICIÁRIO

LANÇADO MOVIMENTO DOS ADVOGADOS 
NEGROS

CRÍTICAS AO PROJETO DO NOVO CPP: 
Permissão para advogados investigarem 
sem controle do Estado (arts. 44/49, c.c. 
art. 13)

Direito e Avesso
Fernando Krebs

¨A vida do direito é uma luta: luta dos povos, do Estado, das classes, dos 
indivíduos. ¨Rudolf von Ihering

Você começa o mês com um jeito 
mais ciumento e vai querer o que é 
seu em segurança, bem longe dos 
olhares de cobiça de rivais, por isso 
deve manter o radarzinho ligado 
para identificar falsianes ciscando 
na área. Mas o astral dá uma vira-
da surpreendente a partir do dia 8, 
quando Vênus migra para o setor 
dos contatinhos em seu Horóscopo.

HORÓSCOPO MENSAL

Os ventos de abril foram desafiadores, 
mas um novo tempo começa agora 
e grandes estímulos devem surgir na 
sua vida como um todo e também na 
paixão, ainda mais a partir do seu ani-
versário. Se você está a fim de alguém, 
aproveite intensamente as oportunida-
des de conquista que vão rolar na pri-
meira semana, pois será a melhor épo-
ca para fisgar o crush dos seus sonhos.

 Instabilidades podem marcar pre-
sença durante a travessia do Sol 
pelo seu inferno astral, mas Mercú-
rio muda para o seu signo no dia 3 
e dará todo apoio para você se livrar 
dos perrengues. Seu planeta regente 
vai potencializar as principais quali-
dades geminianas, especialmente sua 
abundante energia mental, comu-
nicação assertiva e seu jeito versátil. 

Sociável, cativante e com um jeitinho 
desinibido, você vai atrair amizades, 
seguidores e paqueras nas redes, em 
eventos online e aplicativos de namoro. 
Embora as restrições da pandemia atra-
palhem os planos de circular e brilhar 
presencialmente por aí, não vai faltar 
estímulo para mostrar seus encantos 
e fazer sucesso em selfies e encontros 
virtuais, ainda mais no começo do mês. 

Às voltas com uma porção de 
compromissos, assuntos de tra-
balho e outros interesses, talvez 
você não tenha condições de dar 
a atenção que gostaria para o seu 
pessoal. Buscar maneiras de com-
pensar sua ausência e valorizar as 
demonstrações de carinho serão 
boas pedidas.

Boas novas devem rolar em seus 
contatinhos no começo do mês e 
você pode conhecer alguém com 
potencial para ser o par ideal – fique 
de olho! Ao longo do mês, Vênus e 
Saturno formam parceria positiva, 
animam suas paqueras e avisam 
que há belas chances de atrair um 
crush interessante, bom de papo e 
disputado.

Se depender de Marte, a tempera-
tura vai atingir picos elevados na 
paixão e sua sensualidade estará ti-
nindo neste mês, o que pode garan-
tir muita paquera, render likes nas 
redes e cantadas em aplicativos de 
namoro. Na união, talvez tenha que 
equilibrar melhor seu tempo entre 
trabalho, a relação com o love e ou-
tros interesses na primeira semana.

 Com vários astros circulando em sua 
Casa da Conquista, sua seducência esta-
rá cristalina e muita paquera deve rolar. 
Seu charme e simpatia virão à tona e seu 
jeito vai ficar mais desinibido, abrindo ca-
minho para contatinhos e aproximações, 
mesmo que de forma virtual. A partir do 
dia 8, Vênus muda de setor e os assuntos 
do dia a dia vão se impor, afetando um 
pouco a sua motivação para paquerar.

 No começo do mês, talvez você não 
tenha muita vontade de socializar e 
interagir com paquerinhas, mas o 
astral vai mudar e melhorar rapida-
mente e ficará perfeito sem defeitos 
a partir do dia 8, quando Vênus faz 
dobradinha com Mercúrio em seu 
paraíso.

O mês começa positivo e cheio de 
estímulos em seus contatinhos e a 
primeira semana deve ser pontua-
da por muita paquera, ainda mais 
nas redes sociais. A partir do dia 8, 
Vênus vai realçar a vontade de cur-
tir seu canto e pode te deixar mais 
saudosista, relembrando pessoas e 
situações felizes do passado.

 Sua sensualidade e seu poder de 
sedução estarão tinindo no começo 
do mês e você pode se envolver em 
uma paixão avassaladora, mas o 
lance é incerto e tanto pode ser uma 
grata surpresa como trazer dores de 
cabeça. Será o momento de se abrir 
para novos contatinhos e conhecer 
outras pessoas, principalmente atra-
vés das redes sociais.

Se o coração anda solitário, a sensação 
pode ficar mais forte neste mês e você 
vai sentir ainda mais necessidade de en-
contrar um amor para chamar de seu. 
Mas oportunidades não vão faltar, ain-
da mais na primeira semana, com Vê-
nus brilhando no domicílio astral. O pla-
neta do amor dará a maior força para 
você começar um namoro e planejar 
o futuro pós pandemia com alguém.

JOAOBIDU.COM.BR

A presença sexual na série se mistura com um enredo político denso - 
Foto: Reprodução/Internet/Vultur

Série
‘The Girlfriend Experience’ 
mistura sexo, política e ciência

Mais de três anos após o fim da segunda temporada de “The Girlfriend 
Experience”, a série em formato de antologia está de volta para sua terceira 
leva de episódios, todos os domingos, na Starzplay. Entre as mudanças, 
estão a entrada da alemã Anja Marquardt (“Ela Perdeu o Controle”, de 
2014) no lugar dos roteiristas e diretores Lodge Kerrigan e Amy Seimetz, 
e a transferência de cenário dos Estados Unidos para Londres.

Anja, que estava desenvolvendo projetos falando de tecnologia e ciên-
cia, acabou incorporando esses elementos à “experiência de namorada” do 
título. “The Girlfriend Experience”, a série, é um spin-off de “Confissões 
de uma Garota de Programa” (2009), filme dirigido por Steven Soderber-
gh, sobre uma prostituta de luxo em Manhattan durante a eleição presi-
dencial de 2008.

Soderbergh é produtor executivo da série, que a cada temporada foca 
em uma história diferente. Na primeira, uma estudante de Direito (Riley 
Keough) entrava para o mundo das namoradas de aluguel - garotas contra-
tadas por uma empresa para oferecer companhia, consolo, conversa, sexo.

A segunda se passava no ambiente de arrecadação de fundos para o 
Partido Republicano e envolvia chantagem e uma ‘namorada’ entrando no 
serviço de proteção à testemunha. No elenco, Anna Friel, Louisa Krause e 
Carmen Ejogo.

Nesta terceira temporada, Iris (a filha de brasileira Julia Goldani Telles, 
de The Affair) é uma estudante de neurociências que se muda dos Estados 
Unidos para Londres para trabalhar numa startup que estuda o compor-
tamento humano e descobre que ser uma namorada lhe oferece vantagens 
nesse mundo - e vice-versa.

Para Iris, as relações são transações. “Todas as relações íntimas têm uma 
troca, seja sexo, seja dinheiro, qualquer coisa. E ela sabe que essa é uma 
oportunidade única de colecionar dados como cientista para depois tra-
duzir em algo que pode ajudar seu público na tecnologia”, contou a atriz. 
“Claro, ela tem um interesse pessoal nisso, que a gente não entende bem no 
início da série, mas que fica mais claro depois.”

Anja estava interessada em debater como as máquinas estão aprenden-
do muito mais rapidamente do que nós estamos como espécie. “E elas estão 
se tornando cada vez melhores na simulação do que nós somos ou no espe-
lhamento do que nós somos em relação ao que somos capazes de aprender 
sobre o que somos”, afirmou. “E isso é interessante, fascinante e aterrori-
zante. Mas eu gosto de abordar questões sombrias no meu trabalho.”

Quando a pandemia foi declarada, os produtores e a equipe tiveram 
de discutir se isso ia afetar a história - sem dúvida, houve impacto na 
produção da série, que teve de seguir protocolos rígidos para poder 
acontecer e deixar todo o mundo seguro, num set em que a proximidade 
dos atores por vezes era inevitável.

“Mas, no fim, vimos que não afetaria em nada a trama”, disse Anja. 
“Quando estava escrevendo, pensei que essa era a direção em que está-
vamos seguindo. E a pandemia só acelerou isso. Estamos todos nessa 
experiência gigantesca de viver virtualmente Só estamos aqui vendo 
o rosto uma da outra por causa da tecnologia. Se não fosse por ela, 
estaríamos conversando por telefone. Então, quem sabe, haja algo de 
bom nisso tudo. Depende de como vamos usar a tecnologia seguindo 
adiante, acho.” (Agência Estado)
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Novo Ipasgo: regionalização da saúde

Crucifixo nos tribunais

Honrai pai e mãe

A pandemia trouxe muitos 
desafios para cada um de nós. 
Em pouco tempo, governantes 
e gestores precisaram planejar 
ações assertivas para promover 
uma gestão eficiente, aplicando 
corretamente o dinheiro público 
e oferecendo serviços de qua-
lidade ao cidadão. As políticas 
públicas, em especiais voltadas 
à saúde, foram reinventadas e 

otimizadas. Tudo isso porque o 
que já era crítico passou a exigir 
medidas decisivas.

O Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado 
de Goiás (Ipasgo) é um exem-
plo do que uma gestão engaja-
da e comprometida pode fazer 
em prol da população. Sob o 
comando do presidente Hélio 
José Lopes e em parceria com o 
Programa Goiás de Resultados, 
coordenado pelo vice-gover-
nador Lincoln Tejota, o Ipasgo 
focou na entrega de projetos 
de grande impacto voltado aos 
beneficiários do plano.

A gestão humanizada trouxe 
como uma das pautas prioritá-
rias a regionalização da saúde, 
que há anos tem sido pleiteada 
pelos goianos. E, o Governo de 

Goiás, sob a liderança do go-
vernador Ronaldo Caiado, en-
tende o quanto é importante 
que a saúde chegue aos qua-
tro cantos do Estado. Mas, vale 
ressaltar que essa questão vai 
além da vontade dos gestores 
de ofertar serviços de saúde de 
qualidade no interior. É preciso 
entender que a falta de oferta 
de especialidades e subespecia-
lidades médicas no mercado é 
um problema nacional.

Ainda assim, esse desafio 
não desmotivou a equipe do 
Ipasgo, que voltou todos os 
esforços para resultados asser-
tivos. Exemplo disso é o Ipasgo 
Clínicas, com foco em promo-
ver a regionalização da saúde 
no Estado de Goiás, atendendo, 
assim, os mais de 600 mil bene-

ficiários do plano de assistência. 
As unidades visam a promoção 
da saúde a partir da oferta de 
especialidades médicas com ca-
rência no mercado, de acordo 
com a realidade do município.

Atualmente, há cinco unida-
des do Ipasgo Clínicas, sendo 
três em Goiânia, uma em Apa-
recida de Goiânia e uma em 
Anápolis. Elas realizam, men-
salmente, mais de 7.805 aten-
dimentos com abrangência a 
mais dezenas de municípios. 
Agora, a proposta é expandir 
esse projeto de sucesso para 
mais 17 regionais, a fim de pro-
porcionar a melhoria do acesso 
à saúde e promover a prestação 
de serviços de qualidade ao ci-
dadão.

Essa é uma conquista de 

toda a população. São avan-
ços importantes com foco na 
melhoria do acesso à saúde, 
resultado de uma gestão trans-
parente, que zela pelas vidas, 
promove o bem-estar e busca 
o desenvolvimento contínuo de 
suas ações.

Superar obstáculos demanda 
dedicação de todos por meio 
da união de esforços entre go-
verno e servidores públicos em-
penhados. Assim, o cidadão ga-
nha respeito e valorização. Esse 
é o nosso compromisso com os 
goianos!

 

Camila Sampaio é gerente de 
Planejamento e Sistemas de 
Informação do Ipasgo

Agiu corretamente a Cor-
regedoria de Justiça de um 
Estado da Federação quan-
do determinou a retirada dos 
crucifixos, nos fóruns, sob o 
argumento de que a presença 
do Crucificado, num local que 
é símbolo republicano, agride 
a separação entre Igreja e Es-
tado?

Vamos refletir sobre o tema.
O crucifixo nos tribunais re-

lembra o julgamento a que o 

Cristo foi submetido.
Não houve processo, com 

direito de defesa, mas puro ar-
bítrio. Diante da multidão, Pila-
tos, num ato de covardia, lavou 
as mãos.

Socorra-nos a reflexão do 
advogado gaúcho Jacques Tá-
vora Alfonsin, que é favorável à 
manutenção da efígie de Jesus 
nas salas da Justiça.

Segundo Alfonsin, precon-
ceitos ideológicos e culturais 
viciam a interpretação das leis 
quando ignoram as palavras do 
Condenado Inocente.

Esse estabeleceu, como pa-
râmetro do julgamento justo, o 
reconhecimento ético-político-
-jurídico da dignidade humana.

A questão do crucifixo nos 
tribunais ultrapassa os limites 
de uma discussão meramente 

acadêmica.
Como juiz de Direito, no Es-

pírito Santo, vivenciei uma situ-
ação na qual a imagem do cru-
cificado, rompendo filigranas 
jurídicas, foi na verdade indis-
pensável para o proferimento 
da sentença.

Neuza, uma empregada do-
méstica, estava presa em Vila 
Velha (ES), sob a acusação de 
que cometera crime de furto 
na casa onde trabalhava.

Tinha tirado de uma cai-
xa, onde havia mais dinheiro, 
o valor de uma passagem de 
trem para regressar à casa da 
mãe em Governador Valadares 
(MG).

Agiu assim depois que os 
patrões se recusaram a lhe pa-
gar pelo menos os dias traba-
lhados, alegando que ela só te-

ria direito de receber salário ao 
completar um mês de serviço.

Humilhada, Neuza chorou 
durante a audiência. Eu a pus 
em liberdade.

Mas não é pelo fato de ter 
libertado a acusada que a deci-
são tem atinência com o tema 
deste artigo.

O que estabelece o liame 
entre a libertação da acusada 
e o crucifixo foi o fundamento 
que justificou a decisão:

“Lamento que a Justiça não 
esteja equipada para que o 
caso fosse entregue a uma 
assistente social que acompa-
nhasse esta moça e a ajudasse 
a retomar o curso de sua jovem 
vida. Se assistente social não 
tenho, tenho o verbo e acredi-
to no poder do Verbo porque 
o Verbo se fez carne e habitou 

entre nós. Invoco o poder des-
te Verbo, dirijo a Deus este ver-
bo e peço ao Cristo, que está 
presente nesta sala, por Neuza. 
Que sua lágrima, derramada 
nesta audiência, como a lágri-
ma de Madalena, seja recolhida 
pelo Nazareno.”

Não teria sido possível pro-
ferir esta sentença se não esti-
vesse ali o Cristo Crucificado. A 
sala de audiências estava cheia 
nesse dia. Alguém recolheu o 
dinheiro para a moça comprar 
a passagem.

Esse gesto espontâneo teve 
a força de um referendo popu-
lar ao julgamento proferido.

João Baptista Herkenhoff é juiz de 
Direito aposentado (ES) e escritor 
( jbpherkenhoff@gmail.com)

Após escrever sobre a nobre 
missão de ser pai/mãe, desta vez 
tratarei de qual deve ser minha 
retribuição como filho, depois 
de ter recebido todo amor e 
atenção, desde bebê, até a fase 
adulta. Meus pais são idosos. O 
que fazer?

O envelhecimento faz par-
te do curso natural da vida e 
acontecerá a todos nós, se não 
morrermos antes de atingir ida-
des mais avançadas. Com a ma-
turidade, o ser humano adquire 
maior conhecimento e seguran-
ça para dirigir o seu próprio des-
tino. Por outro lado, o tempo 
limita as condições motoras do 
corpo físico e surgem as preo-

cupações com as doenças, que 
passam a acontecer com frequ-
ência cada vez maior, fazendo-
-se necessário um cuidado ainda 
mais acentuado.

Ensina Allan Kardec, no capí-
tulo 14 de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, que a piedade fi-
lial não pode ser negligenciada, 
uma vez que se encontra implí-
cita no mandamento: “Honrai a 
vosso pai e a vossa mãe”.  Hon-
rá-los, outra coisa não é, senão 
“respeitá-los, assisti-los nas ne-
cessidades, proporcionar-lhes 
repouso na velhice, cercá-los de 
cuidados como eles fizeram co-
nosco, na infância”.

 “Sobretudo para com os pais 
sem recursos” – continua Kardec 
– “é que se demonstra a verda-
deira piedade filial. (...) Os filhos 
não devem a seus pais pobres 
só o estritamente necessário: 
devem-lhes também, na medida 
do que puderem, os pequenos 
nadas, os supérfluos, as solici-
tudes, os cuidados amáveis, que 

são apenas o juro do que rece-
beram, o pagamento de uma 
dívida sagrada. Unicamente essa 
é a piedade filial grata a Deus”, 
conclui.

É corriqueiro com o envelhe-
cimento surgirem conflitos entre 
os filhos quando a situação dos 
pais passa a exigir-lhes novas 
responsabilidades, cuidados e 
paciência. E, ao buscarem livrar-
-se do problema, em vez de aco-
lher aqueles que lhes deram a 
oportunidade da reencarnação, 
causarão mágoas, dissabores e 
ingratidão, que poderão ultra-
passar a barreira da vida física.

Aqui cabe uma ponderação: 
quando eu tinha cinco anos de 
idade e já entendia tudo ao meu 
redor, apesar de não dar conta 
sozinho de cuidar de minha vida, 
se meus pais tivessem me deixa-
do em uma creche e só me visi-
tassem às vezes, eu iria gostar? 
Sentiria saudades? Então, qual 
o motivo de abandonarmos os 
idosos em asilos? Que exemplo 
estou dando para meus filhos?

Nada mais digno, pois, do 
que procurar compreendê-los 
e tudo fazer para tornar a vida 
deles mais agradável, propor-
cionando-lhes contentamento, 
para que cumpram o que resta 
de sua encarnação sem tristeza 
ou depressão.

Para nossa reflexão, deixo o 
Poema do Idoso, de autoria des-
conhecida:

“Se meu andar é hesitante e 
minhas mãos trêmulas, ampare-
-me.

Se minha audição não é boa, 
e tenho de me esforçar para 
ouvir o que você está dizendo, 
procure entender-me. Se minha 
visão é imperfeita e o meu en-
tendimento escasso, ajude-me 
com paciência.

Se minha mão treme e derru-
bo comida na mesa ou no chão, 
por favor, não se irrite, tentei fa-
zer o que pude.

Se você me encontrar na rua, 
não faça de conta que não me 
viu. Pare para conversar comi-
go. Sinto-me só. Se você, na sua 

sensibilidade, me ver triste e só, 
simplesmente partilhe comigo 
um sorriso e seja solidário.

Se lhe contei pela terceira vez 
a mesma história num só dia, 
não me repreenda, simplesmen-
te ouça-me.

Se me comporto como crian-
ça, cerque-me de carinho. Se 
estou doente e sendo um peso, 
não me abandone. Se estou com 
medo da morte e tento negá-la, 
por favor, ajude-me na prepara-
ção para o adeus.”

Peço licença para dedicar 
este texto à minha amada vó, 
apelidada carinhosamente por 
mim, com seu consentimento e 
alegria, de “gravador disparado”, 
quando repetia muito o que já 
havia falado. A ela, minha eterna 
gratidão e amor pleno.

Que Jesus nos abençoe, ago-
ra e sempre!
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É NO

Hélio Lemes

O Grêmio Anápolis chega à 
final do Campeonato Goiano 
desta temporada é uma grata 
surpresa, principalmente pelo 
o que a equipe demonstrou du-
rante a competição. Mas, pen-
sar que a Raposa vai se conten-
tar apenas em chegar à decisão 
do estadual, é um leve engano, 
afinal o time segue com sede 
de conquistas, além das já al-
cançadas na temporada.

Pelo menos é o que dizem 
tanto o zagueiro Danrley como 
o treinador Cleber Gaúcho. O 
time que no início da competi-
ção tinha como objetivos che-
gar a uma série D de Campeo-
nato Brasileiro, conseguiu isso 
e inclusive a classificação para 
a Copa do Brasil.

Mas essas conquistas não 
satisfizeram nem atletas e nem 
treinador, é o que explica o za-
gueiro Darnley, que inclusive 
atuou em uma temporada com 
a camisa do adversário desta 
final.

“A gente não pode fugir 
muito do que a gente tem fei-
to até agora no campeonato 
né. Acredito que tivemos uma 
boa sequência de atuações. A 
semifinal foi diferente, porque 
a gente teve que escolher um 
estilo de jogo, sabendo que o 
adversário tecnicamente é su-
perior, e a gente teve que se 
moldar de acordo com o jogo. 
Na final a gente precisa fazer 
melhor, e claro que o objetivo 
do clube hoje é conquistar o tí-
tulo, já que chegamos na final, 
a gente não pode apenas se 
contentar em estar na decisão, 
pois o objetivo agora é con-
quistar o título”, comenta.

O defensor da raposa lem-
brou na entrevista que o clube 
tinha outros objetivos antes 
do início da competição, mas 
que no decorrer da disputa do 
campeonato estadual e a ma-
neira da equipe atuar cada um 
deles foram conquistados. Para 
o atleta o ambiente, a forma de 
trabalho e as condições forne-
cidas pelo clube foram impor-
tantes para o time chegar onde 
está hoje.

“Quando começou o cam-
peonato, para muitos o Grêmio 
era uma carta fora do baralho, 
mas no decorrer da competi-
ção a gente foi conquistando 
o respeito de todos. E viu que 
a gente tem um grupo compe-
tente, capacitado, para chegar 
numa decisão e conseguir uma 
coisa importante que é o título”, 
explica.

Peso de chegar à Final
A decisão desta temporada é 

a primeira do Grêmio Anápolis, 
a certeza é de alguns jogadores 
vão sentir o peso de jogar uma 

partida como essa. No entanto, 
o zagueiro da Raposa afirma 
que nesse momento não tem 
peso, isso porque o peso que os 
atletas tinham antes da compe-
tição, de conquistar a vaga para 
a Série D da próxima tempora-
da e para a Copa do Brasil foi 
tirado ao longo do torneio, com 
essas conquistas.

“Óbvio que a gente chegou 
na final com méritos, e temos 
que ter muita responsabilida-
de com o que a gente vai fazer, 
porque estamos representando 
uma instituição muito séria. 
Então a gente sabe que vai ser 
uma final difícil, sabe que vai 
enfrentar uma equipe muito 
qualificada que é o Vila Nova. 
Eu participei de uma tempo-
rada com eles, então sei bem 
como é jogar lá, como é a qua-
lidade deles, e a pressão que 
eles têm também. Então acre-
dito que vai ser um jogo difícil, 
um jogo aberto, e que vai ser 
definido nos detalhes, e espero 
que esses detalhes estejam ao 
nosso favor”, salienta.

Danrley acredita que por se 
tratar de uma decisão as forças 
das duas equipes se equipa-
ram, e que é 50% de chances 
para cada um, mas o zagueiro 
lembra bem da história colora-
da, e joga o favoritismo para a 

conquista do título para o lado 
alvirrubro, mas não perde a 
confiança de que a Raposa tem 
totais condições de levantar a 
taça desta temporada.

“Ambas as equipes sejam 
em igualdade de força, e a gen-
te sabe que o Vila Nova pela 
sua história chega com um fa-
voritismo maior que o nosso. A 
gente sabe da força, reconhece 
o nosso mérito, pois chegamos 
em uma final e não foi à toa. E a 
gente sabe que vai ser um jogo 
difícil, mas que temos totais 
condições de vencer a decisão 
e sermos campeões”, conclui.

“Respeito a gente tem, mas 
medo não é com a gente”

O comandante da Raposa, 
Cléber Gaúcho foi questionado 
se haveria alguma mudança na 
postura da equipe em relação 
ao que foi nos jogos das se-
mifinais com o Atlético Goia-
niense, e para ele nada muda 
em relação a isso. Ele salienta 
a questão de se respeitar o ad-
versário seja qual for, porém 
ele é direto ao dizer que o seu 
time não teme a ninguém.

“Acreditamos naquilo que a 
gente construiu durante todo 
o trabalho, que foi transferido 
para os jogos, então temos o 
entendimento de que indepen-
dente do adversário e por mais 

difícil que seja, temos o nosso 
valor, respeitamos, mas não te-
memos a ninguém”, comenta.

Para Cléber Gaúcho as con-
quistas do time até aqui são um 
grande feito, principalmente 
por ter agora um calendário 
para a próxima temporada. 
Mas, o treinador acredita que 
ainda falta algo e que essa fal-
ta pode ser preenchida com 
a conquista do título de cam-
peão goiano de 2021.

“É lógico que você que 
quando você chega a uma fi-
nal, você quer ser campeão, 
então vamos fazer o possível 
para conquistar esse título, até 
porque os campeões nunca são 
esquecidos, e para realmente 
coroar um trabalho, para ele 
ser consolidado com aquela fe-
licidade de 100% nada melhor 
do que esse título, que vai ser 
extraordinário para o Grêmio 
Anápolis como instituição, 
para os atletas que estão aqui 
que são comprometidos, para 
a diretoria e comissão técni-
ca. Então vejo que temos con-
dições de ganhar esse título 
nesses dois jogos, e se tiver-
mos o nosso esforço recom-
pensado com essa conquista 
vai ser uma coroação total do 
trabalho desempenhado até 
aqui”.

Para o comandante do Grê-
mio Anápolis as duas equipes 
chegam a decisão com fome 
de título. Vale lembrar que o 
Vila Nova não sabe o que é ga-
nhar um estadual da primeira 
divisão há 15 anos, enquanto 
a Raposa tem a oportunidade 
de ganhar o título pela pri-
meira vez.

“Eu vi um crescimento 
muito grande do Vila Nova no 
decorrer da competição, que 
oscilou em alguns momentos 
na competição, e eles fizeram 
jogos muito consistentes e 
competitivos ao máximo na 
reta final, e isso por si só já 
mostra a gana e a vontade que 
eles estão em relação a bus-
car também o título. E não é 
diferente do nosso lado, em 
relação ao que disse do Vila 
Nova, temos muitos atletas 
aqui que ainda não estiveram 
na situação de disputar um 
título tão importante como 
é o Campeonato Goiano, o 
Campeonato estadual, e isso 
já é motivo de satisfação, 
mas para ela ser completa, a 
gente necessita alcançar esse 
título, e isso por si só mostra 
a fome e a gana que a gente 
vai levar para dentro de cam-
po para tentar a conquista 
do título inédito”, completa.

Grêmio Anápolis com fome de título
"Temos o entendimento 
de que independente do 
adversário e por mais difícil 
que seja, temos o nosso 
valor, respeitamos, mas não 
tememos a ninguém”, diz 
Cléber Gaúcho

                    Acredi-
tamos naquilo que 
a gente construiu 
durante todo o 
trabalho, que foi 
transferido para os 
jogos, então temos 
o entendimento de 
que independente 
do adversário e por 
mais difícil que seja, 
temos o nosso valor, 
respeitamos, mas não 
tememos a ninguém”
Cléber Gaúcho  - Técnico do 
Grêmio Anápolis


