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O jornal
que faz
a diferença

NACIONAL

UFMG desenvolve 
primeira vacina brasileira 

contra a Covid-19
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A dança dos nomes 
de Aparecida para 

as eleições 2022

Prefeitura de 
Goiânia atende 

comerciantes 
e altera dias de 
funcionamento 
da Feira Hippie

ASSEMBLEIA E CÂMARA FEDERAL

MUDANÇA
Jú

ni
or

 G
ui

m
ar

ãe
s

 D
iv

ul
ga

çã
o 

/ S
ec

om
 G

oi
ân

ia

Di
vu

lg
aç

ão 8

Caiado acelera o anel viário
Governador vai a Brasília para reunião suprapartidária com o ministro 
da Infraestrutura e defende agilidade na conclusão do projeto    6
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SEM ESPAÇO

Vereadoras justificam o fato de ter só 
homens na equipe de Gustavo Mendanha

888

4



E DITORIAL

Esperança 
de futuro

Ontem, 10, foi um dia de fes-
ta, alegria e muita esperança. 
Milhares de idosos acima de 85 
anos tomaram a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 em 
todo o Estado de Goiás. Alguns 
estavam há praticamente um 
ano sem sair de casa, se preve-
nindo contra o novo coronaví-
rus, e ontem foram a postos de 
saúde receber o imunizante.

Os idosos estão no primeiro 
grupo prioritário de vacinação, 
pois é a faixa etária que mais en-
frenta as complicações severas da 
Covid-19 e, consequentemente, 
representa a comunidade em que 
ocorrem o maior índice de óbitos. 

É importante recordar que a 
pandemia ainda não acabou e 
que é preciso seguir os cuidados e 
cuidando daqueles a quem ama-
mos. Cumprindo à risca os proto-
colos de segurança sanitária con-
tra a disseminação da Covid-19. 
Os vovôs e vovós são parte im-
prescindível na formação das fu-
turas gerações e na conservação 
de nossas memórias e saberes. 
Eles merecem todo o nosso amor, 
carinho, respeito e cuidado. 

Por isso, os integrantes da 
“melhor idade” estão no topo da 
lista de imunização. Afinal, cada 
vida conta. Que as doses de va-
cina necessárias para atender a 
toda a população cheguem rápi-
do, para que todos aqueles que 
queiram sejam imunizados. E 
que todos se deem as mãos para 
fazer essa travessia, para que 
possamos voltar a abraçar nova-
mente os nossos familiares e to-
dos aqueles que fazem parte da 
nossa caminhada.
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Deus criou o ho-
mem e a mu-
lher e deu uma 

ordem para eles, veja: 
“Mas da árvore do co-
nhecimento do bem e 
do mal, dela não co-
merás; porque no dia 
em que dela come-
res, certamente mor-
rerás” (Gênesis 2:17). 
Cabia a cada um deles 
obedecer ou desobe-
decer a Deus.

Adão e Eva resol-
veram desobedecer a 
Deus e comeram do 
fruto proibido, veja: 
“E viu a mulher que 
aquela árvore era 
boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e 

árvore desejável para 
dar entendimento; 
tomou do seu fruto, 
e comeu, e deu tam-
bém a seu marido, e 
ele comeu com ela” 
(Gênesis 3:6). O pe-
cado entrou na raça 
humana e juntamen-
te com o pecado vie-
ram as consequên-
cias do pecado: “... os 
maus pensamentos, 
mortes, adultérios, 
fornicação, furtos, 
falsos testemunhos e 
blasfêmias” (Mateus 
15:19). Com isso, o 
pecado faz com que 
o homem fique sepa-
rado de Deus, veja: 
“Porque todos peca-
ram e destituídos es-
tão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23).

O pecado, como 
uma doença degene-
rativa, tem destruído 
a humanidade pou-
co a pouco, levando 
o homem cada dia 
mais para longe de 
Deus, no entanto, 
Deus tomou a inicia-
tiva de demonstrar o 
Seu amor para cada 
uma de suas criatu-
ras, enviando Jesus 

Cristo para morrer 
na Cruz como prova 
do Seu amor, pagan-
do o preço do peca-
do, veja: “Mas Deus 
prova o seu amor 
para conosco, em 
que Cristo morreu 
por nós, sendo nós 
ainda pecadores” 
(Romanos 5:8).

Jesus então en-
viou seus discípulos 
ao mundo para pre-
garem as boas-novas 
de Cristo, isto é, que 
em Jesus Cristo, Deus 
estava reconcilian-
do consigo o mundo, 
veja: “E disse-lhes: 
Ide por todo o mun-
do, pregai o evange-
lho a toda criatura” 
(Marcos 16:15).

A mensagem de 
Deus ao homem é 
que todos são peca-
dores. E o pecado 
não só separa o ho-
mem de Deus como 
sela o seu destino 
eterno separado de 
Deus no inferno. A 
boa notícia é que Je-
sus morreu na cruz 
do calvário para dar 
salvação ao homem, 
isto é, livrá-lo do do-

mínio do pecado e 
da condenação eter-
na do inferno. No 
entanto, a salvação 
é oferecida a todos, 
mas só é aplicada 
na vida de quem re-
cebe Jesus como seu 
salvador, crendo de 
todo o seu coração 
que Jesus morreu, foi 
sepultado e ressusci-
tou para lhe salvar.

Uma alma tem 
um valor inestimá-
vel para Deus, por 
isso que a Bíblia nos 
diz que quem é ga-
nhador de almas é 
sábio, veja: “O fruto 
do justo é árvore de 
vida, e o que ganha 
almas é sábio” (Pro-
vérbios 11:30).

Seja sábio, invista 
do seu tempo, talento 
e recursos para que 
uma alma seja sal-
va do pecado e das 
consequências do 
pecado. Não permi-
ta que seus amigos, 
parentes e vizinhos 
morram sem receber 
Jesus como seu sal-
vador. “... Maranata 
(ora vem, Senhor Je-
sus)” (Ap 22:20).

Ninguém ima-
ginava, no co-
meço do ano 

passado, que o País 
passaria por uma ins-
tabilidade econômica 
devido a uma pande-
mia. A Covid-19 trou-
xe impactos muito 
fortes para os negó-
cios no Brasil, e em 
Goiás não foi diferen-
te. Entretanto, depois 
de seis meses, empre-
sários goianos come-
çaram a traçar o pla-
no de retomada para 
o principal Estado da 
região Centro-Oeste. 

Os empresários do 
Estado começaram 
a visualizar quando 
seria a retomada eco-
nômica da região. Se-
gundo pesquisa feita 
pela Câmara Ameri-
cana de Comércio de 
Goiânia (Amcham-
-GO), mais de um 
terço dos gestores 
acreditava que a eco-
nomia retornaria à 
normalidade apenas 
no segundo semes-
tre do ano passado, 
mostrando incertezas 
de como seria o fim 
de 2020 e começo de 
2021. Esse fator acaba 
gerando desconfian-
ça em investidores e 
nos próprios gestores 
dos negócios. 

Por outro lado, 
grandes corpora-
ções, principalmente 
de segmentos como 
agronegócio, saúde e 
farmacêuticas, apro-
veitaram a oportuni-
dade para crescer. Em 
razão desse motivo, 
muitos empresários 
acreditaram que a 

economia do Estado 
começaria a se reer-
guer ainda em 2020. O 
otimismo visto pelos 
grandes empresários 
está relacionado não 
apenas às oportuni-
dades que se apre-
sentaram durante a 
pandemia, mas tam-
bém ao fato de que, 
no primeiro trimestre 
de 2020, o Produto In-
terno Bruto (PIB) goia-
no teve uma estima-
tiva de crescimento 
de 3,4%, sendo que a 
projeção para o Brasil 
era de 0,3% negativo. 
Isso mostra o porquê 
do otimismo em rela-
ção à retomada eco-
nômica de Goiás. 

Para alavancar e 
criar oportunidades, 
o governo do Estado 
criou a Secretaria da 
Retomada, que traba-
lhará focada na recu-
peração econômica 
do Estado. Essa ação 
terá como principal 
foco a utilização do 
mercado goiano, a 
agricultura familiar 

e as diversas possibi-
lidades de negócios, 
além do estímulo ao 
desenvolvimento e 
crescimento regional 
em forma de incenti-
vos fiscais, com novas 
linhas de crédito para 
serem oferecidas às 
indústrias locais. Essa 
é uma excelente forma 
de pensar no presente 
e no futuro do Estado.

Com o governo de 
Goiás criando fomen-
tos para estabilizar a 
economia local, come-
ça-se a discutir sobre 
as oportunidades para 
que as empresas ini-
ciem um processo de 
reestruturação econô-
mica. O apoio do go-
verno estadual é fun-
damental para que 
a retomada seja gra-
dual, positiva e pla-
nejada e, caso ocorra 
uma segunda onda 
de pandemia na re-
gião, os empresários 
não sofrerão um novo 
revés e serão capazes 
de manter os negó-
cios estabilizados.

Éverton de Castro
Pastor do Templo Batista Maranata 
de Aparecida de Goiânia

Ray Souza
Sócio-líder da Região 
Centro-Oeste da KPMG

O sábio

a retomada econômica de goiás no pós-pandemia
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O mesmo machis-
mo e a mesma 
discriminação 

contra a mulher que 
imperam no secreta-
riado do prefeito de 
Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, 
que tem 26 homens e 
apenas uma represen-
tante do sexo femini-

no na sua equipe de 
auxiliares, também se 
repetem na Câmara 
Municipal, onde, entre 
os 25 vereadores, há 
apenas duas mulheres.

Com uma diferen-
ça: enquanto no Exe-
cutivo as secretarias 
foram preenchidas 
com homens por deci-
são direta e pessoal do 
prefeito, no Legislativo 

as vagas foram distri-
buídas em sua maioria 
pelo voto popular. Na 
verdade, isso ocorre 
em razão de uma dis-
torção histórica que 
sempre atribuiu ao 
sexo masculino, por 
toda parte, a prima-
zia no processo de 
resolução parlamen-
tar e que aos poucos 
está sendo vencida 
no Brasil.

No caso da Câma-
ra de Aparecida, ela 
não está sozinha na 
discriminação às mu-
lheres. No Senado, 
dentre 81 senadores, 
apenas 12 são mu-
lheres. Na Câmara 

Federal, onde há 513 
cadeiras, são somen-
te 77 deputadas. E na 
Assembleia Legislati-
va, em Goiás, dos 41 
deputados, apenas 
duas são mulheres.

Em Aparecida, 
houve até avanço. Na 
Legislatura passada, 
não havia mulheres. 
Na anterior, apenas 
uma. Na atual, foram 
eleitas duas, a ex-
-secretária municipal 
de Educação Valéria 
Pettersen, pelo MDB, 
e a assistente social 
Camila Rosa, pelo 
PSD. Melhorou, mas 
não de forma a tornar 
mais afirmativa a pre-

sença das mulheres 
no processo político 
aparecidense. 

É que as duas verea-
doras integram a base 
do prefeito Gustavo 
Mendanha e por isso 
mesmo evitam críticas 
a ele a qualquer custo. 
Trata-se de uma espé-
cie de submissão, diga-
-se. Confrontadas com 
a questão do machis-
mo no secretariado 
de Mendanha, ambas 
minimizaram (vejam 
declarações nesta pági-
na). Quer dizer: defen-
dem o empoderamen-
to feminino, mas só até 
o ponto em que isso 
não prejudique seus 

interesses políticos e o 
relacionamento com o 
prefeito. Na visão das 
vereadoras Valéria e 
Camila, o prefeito não 
tem culpa porque não 
teria escolhido sozinho 
os seus auxiliares, in-
dicados pelos partidos 
e esses preferiram ho-
mens. Gustavo Menda-
nha até teria feito a sua 
parte, segundo elas, ao 
indicar a própria mu-
lher, Mayara Menda-
nha, para a Secretaria 
de Ação Social. Mayara 
é a única representan-
te do sexo feminino no 
secretariado da prefei-
tura. É um raciocínio 
estranho.

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Representantes do sexo feminino 
são praticamente inexistentes na 
estrutura de governo do município, 
dominado pelo poder masculino

“Os secretários fo-
ram indicados pelo 
prefeito, partidos 
políticos e segmen-
tos. O fato de termos 
apenas uma mulher 
no primeiro escalão 
nos leva a refletir so-
bre a participação e 
representatividade 
política e técnica das 
mulheres. Nós, mu-
lheres, temos que 
nos posicionar em 
busca de espaços 
nas executivas dos 
partidos, bem como 
nos segmentos reli-
giosos ou de classes 
que fazem as indi-
cações ao Executivo.  
Nesta Legislatura, 
conquistamos um 
avanço histórico ao 
eleger de forma iné-

dita duas mulheres 
para a Câmara. Não 
foi fácil desconstruir 
os preconceitos du-
rante a campanha 
de que era possível 
eleger mulheres 

em Aparecida. Pro-
vamos que é pos-
sível serem eleitas 
mesmo em grandes 
partidos. Porém, 
em relação à esco-
lha do secretariado, 
não depende só das 
escolhas do chefe 
do Executivo, que, 
aliás, foi o único a 
indicar um nome 
feminino. Cabe aos 
demais segmentos 
que integram a ad-
ministração terem 
a sensibilidade de 
indicar dentre seus 
quadros nomes de 
mulheres para fun-
ções públicas em 
todos os escalões 
do governo”, de-
clarou a vereadora 
Valéria Pettersen.

O Diário de 
Aparecida enca-
minhou para a as-
sessoria de comu-
nicação do prefeito 
Gustavo Mendanha 
a pergunta: “A pre-
ferência maciça por 
homens, em um 

secretariado com 
26 deles e apenas 
uma representante 
do sexo feminino, 
significa algum tipo 
de discriminação 
contra as mulheres 
a p a r e c i d e n s e s ? ” . 
Não houve resposta.

“É discriminação, 
sim. Mas não é culpa 
só do prefeito. Ele 
acredita na capaci-
dade das mulheres, 
fez campanha para 
que a Câmara vol-
tasse a ter vereado-
ras e votou em uma 
mulher. A maior 
parte do secretaria-

do é composta por 
indicações dos par-
tidos. É uma pena 
que os partidos não 
tenham apresenta-
do mulheres para 
ocuparem os car-
gos. Nós vamos lutar 
para mudar isso”, 
afirmou a vereadora 
Camila Rosa.

Valéria Pettersen: “O secretariado 
não depende só do prefeito”

Gustavo Mendanha não responde

Camila Rosa: “Foram os partidos 
que indicaram homens”

Machismo na política aparecidense: 
Câmara tem 23 homens e só duas mulheres

Os vereadores da atual Legislatura e as duas únicas mulheres entre eles: falta da presença feminina é a mesma no Executivo e no Legislativo

atRaSO
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Após muitos anos, 
a cidade conta com 
dois deputados fede-
rais – Professor Alci-
des (PP) e Glaustin da 
Fokus (PSC). Já repre-
sentaram Aparecida 
no Congresso Nacio-
nal Chico Abreu e 
Norberto Teixeira.

Além de Professor 
Alcides e Glaustin, as 
eleições do ano que 
vem devem trazer no-
vidades, uma delas, 
o empresário Osval-
do Zilli, que já anun-
ciou sua disposição 
em entrar no páreo 
para concorrer ao 
Congresso e no mo-

mento discute qual 
filiação partidária 
buscará, escolhendo 
entre o DEM, Cidada-
nia e Podemos.

Quanto maior for 
a representativida-
de aparecidense no 
Congresso, melhor 
para a gestão mu-
nicipal, devido ao 
volume de recursos 
para investimentos 
públicos que po-
dem ser carreados 
através de emendas 
parlamentares ao 
Orçamento da União 
e direcionados prin-
cipalmente a áreas 
como saúde, educa-

ção, cultura, meio 
ambiente, esporte e 
infraestrutura. Para 
a população, serão 
mais escolas, postos 
de saúde, quadras 
esportivas, pontes, 
ruas asfaltadas, e 
menos erosões.

Nesses dois anos 
de mandato, Profes-
sor Alcides e Glaustin  
da Fokus têm atuado 
na Esplanada dos Mi-
nistérios para assegu-
rar verbas ao municí-
pio de Aparecida de 
Goiânia, atuação re-
conhecida pelo pre-
feito Gustavo Menda-
nha (MDB). (H.L.)

Apesar da grandeza 
do município, dispu-
tando com Anápo-
lis o segundo lugar 
como maior PIB mu-
nicipal do Estado e 
com o segundo maior 
número de eleitores, 
atrás apenas de Goi-
ânia, Aparecida não 
conta, hoje, com ne-
nhum representante 
na Assembleia Legis-
lativa, o que preju-
dica a geopolítica do 
município e reduz a 
sua importância e di-
mensão política.

Em passado re-
cente, a cidade che-
gou a ter três depu-

tados estaduais na 
mesma Legislatura 
– Chico Abreu, Ozair 
José e Marlúcio Pe-
reira. Em outra, con-
tava com dois parla-
mentares: Ozair José 
e Ademir Menezes.

Para as eleições de 
2022, colocam seus 
nomes à disposição 
dos partidos os se-
guintes secretários 
do prefeito Gusta-
vo Mendanha como 
pretendentes a man-
dato de deputado 
estadual: Max Mene-
zes (MDB), Marlúcio 
Pereira (PRB), Veter 
Martins (PSD), Cláu-

dio Everson (PP) e Va-
nilson Bueno (PSDB). 
Já é possível notar, 
entre eles, uma dis-
puta pela condição 
de principal candida-
to a ser apoiado por 
Gustavo Mendanha, 
com exceção de Már-
cia Caldas.

O ex-deputado 
estadual Ozair José 
(PSC) também anun-
cia uma nova can-
didatura à Alego. A 
ex-candidata a pre-
feita de Aparecida 
nas eleições de 2020 
Márcia Caldas (Avan-
te) é outra que deve-
rá concorrer. (H.L.)

Professor Alcides e Glaustin vão 
disputar a reeleição. Empresário 
Osvaldo Zilli será a novidade

Grande número de candidatos 
à Assembleia pulveriza votos e 
acaba prejudicando o município 

Políticos de di-
versos partidos 
de Aparecida de 

Goiânia, entre eles os 
atuais deputados fe-
derais Professor Alci-
des (PP) e Glaustin da 
Fokus (PSC), já se mo-
vimentam em busca 

de cadeiras à Câmara 
Federal e à Assem-
bleia Legislativa nas 
eleições de 2022.

A participação de 
Aparecida de Goiânia 
no processo eleitoral 
é importante para 
os partidos porque 
se trata do segundo 
maior colégio elei-
toral do Estado, com 
exatos 308.749 elei-
tores na contagem de 
hoje da Justiça Elei-
toral. E também para 
a população, já que 

compete aos parla-
mentares defender os 
interesses dos muni-
cípios e especialmen-
te conseguir mais 
verbas para políticas 
públicas. 

Até as convenções 
partidárias – final de 
julho e início de agos-
to do ano que vem –, 
novos nomes irão sur-
gir, enquanto outros 
recuarão, de acordo 
com as conveniências 
político-partidárias.

A pulverização de 

candidaturas, tanto 
para deputado federal 
quanto para deputa-
do estadual, conspira 
negativamente con-
tra a eleição de maior 
número de parlamen-
tares aparecidenses. 
Hoje, se tem dois depu-
tados federais – Profes-
sor Alcides e Glaustin 
da Fokus –, Aparecida 
não tem nenhum re-
presentante na Assem-
bleia, enquanto muni-
cípios com número de 
eleitores bem menor 

têm representantes no 
Legislativo estadual, 
em alguns casos mais 
de um.

A lista de preten-
sos candidatos com 
base em Aparecida 
tem potencial para 
chegar a cinco postu-
lantes para a Câmara 
Federal e 20 para a 
Assembleia Legislati-
va. Confira os nomes 
que já estão coloca-
dos para disputar as 
eleições proporcio-
nais de 2022.

ELEiÇÕES 2022

Com dois deputados federais e nenhum 
estadual, aparecida corre atrás do prejuízo

Helton Lenine
jornalismo@diariodeaparecida.com

Políticos do segundo maior 
colégio eleitoral do Estado já se 
movimentam para conquistar vagas 
na Câmara Federal e na assembleia 
Legislativa no próximo pleito

Professor alcides (PP) Glaustin da Fokus (PSC) Osvaldo Zilli (sem partido)

Max Menezes (MDB) Cláudio Everson (PP)Marlúcio Pereira (PRB) Ozair José (PSC)Veter Martins (PSD) Márcia Caldas (avante)
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“É preciso que se volte a exercitar os 
sentimentos cívicos  e patrióticos,

  a partir da escola”
Jornalista e escritor Hélio Rocha, membro da Academia Goiana de Letras

Magda destina R$ 1 milhão 
à Saúde de Aparecida

Resumo
n Secretário muni-
cipal da Fazenda, An-
dré Rosa diz que novas 
obras de infraestrutura 
e pavimentação asfál-
tica serão iniciadas em 
Aparecida de Goiânia 
com recursos oriundos 
de empréstimos junto 
ao Banco Andino e ao 
Banco do Brasil.

n Apesar do apelo de 
Iris Rezende, Daniel Vi-
lela não está disposto a 
abrir diálogo para a per-
manência dos prefeitos 
caiadistas no MDB. Ele 
diz que o assunto per-
tence ao Conselho de 
Ética e não a ele, presi-
dente da legenda.

n Presidente munici-
pal do MDB, Léo Men-
danha segue obtendo 
filiações de lideranças 
políticas de diversos 
segmentos da socieda-
de, com estímulos para 
candidaturas a vereador 
nas diversas regiões de 
Aparecida de Goiânia.

n Chico Abreu (foto) 
aproximou-se do prefei-
to Gustavo Mendanha 
desde que terminou o 
Governo José Eliton e 
poderá levar o PSDB, 
partido do qual é presi-
dente em Aparecida de 
Goiânia, a apoiar a ree-
leição do prefeito eme-
debista ano que vem.

A deputada federal Magda Mofatto (PL/foto) não descuida 
de Aparecida de Goiânia.Tanto que só no primeiro semestre  
deste ano já destinou a quantia de R$ 1 milhão em emendas 
parlamentares para as unidades de saúde e para as UPA’s. É 
recurso em caixa para garantir o custeio das unidades, pagar 
funcionários e comprar remédios e utensílios. Ela atua para 
fortalecer a gestão do prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Divulgação

Sinal amarelo
Mesmo sem priorizar o deba-
te eleitoral, o prefeito Gustavo 
Mendanha (MDB) não esconde 
preocupações com a decisão do 
governador Ronaldo Caiado de 
dedicar-se às conversas políticas, 
visando as eleições de 2020.

Empenho
O Palácio das Esmeraldas vai 
preparar um nome para a dispu-
ta à Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. O governador vai empe-
nhar-se pessoalmente na campa-
nha eleitoral.

Adversários
As divergências políticas entre Gus-
tavo Mendanha e Ronaldo Caiado 
se aprofundaram durante as elei-
ções de 2018, quando o prefeito 
aparecidense vestiu a camisa de 
Daniel Vilela na corrida ao governo.

Só em 2022
Max Menezes (MDB) está decidido a disputar novo mandato de 
deputado estadual somente nas eleições de 2022. Enquanto 
isso, segue como auxiliar do prefeito Gustavo Mendanha.

Assédio
Max Menezes vem sendo assediado por diversos grupos 
políticos para mudar de lado e até aderir à oposição ao 
governo do MDB. 

Oposição
Vereador Manoel Nascimento (DEM) diz que “o prefei-
to Gustavo Mendanha vai ter adversário nas eleições de 
2020”. Nem que seja ele próprio.

Apenas um
É bom lembrar que, dos 25 vereadores aparecidenses, 
apenas Manoel Nascimento questiona os atos da admi-
nistração de Gustavo Mendanha de forma incisiva.

Longe do MDB
Manoel Nascimento lembra que desde 2008, quando Ma-
guito Vilela elegeu-se prefeito de Aparecida de Goiânia, 
faz dura oposição aos governos do MDB.

O governador Ronaldo Caiado 
(DEM/foto) confirma ao Goiás Online 
que vai começar a visitar os municípios 
para conversar com lideranças polí-
ticas da base aliada sobre as eleições 
de prefeito e vereador do ano que vem. 
“Estarei ao lado dos companheiros an-
tes, durante e depois do processo elei-
toral em todo o Estado.”

Caiado entra na conversa 
sobre eleições de 2020

Divulgação

Baixaria
Os deputados Cláudio 
Meirelles (PTC) e Bruno 
Peixoto (MDB) perdem 
tempo com bate-boca 
e ofensas pessoais no 
plenário da Assembleia 
Legislativa.

Fora da política
O ex-senador Demóste-
nes Torres (sem partido) 
segue fora da política: 
aposentou-se no Minis-
tério Público Estadual e 
dedica-se à advocacia.

Novo nome
O experiente político Ezí-
zio Barbosa (MDB) não 
deve disputar mandato 
de vereador em 2020. Ele 
estará nas ruas para pe-
dir votos a Ezízio Filho.

Incentivo
Deni Borges, viúva do 
ex-vereador João Antô-
nio Borges, está sendo 
incentivada a disputar 
novamente mandato à 
Câmara Municipal de 
Aparecida de Goiânia.

No páreo
Deputado federal Dele-
gado Waldir garante que 
o PSL, partido de Jair 
Bolsonaro, terá candida-
to a prefeito de Aparecida 
de Goiânia nas próximas 
eleições. E não será ele.

André Corrêa/Agência Senad

GOIÁS   ONLINE
Helton Lenine  n   jornalismo@diariodeaparecida.com

GOIÁS   ON-LINE
Helton Lenine  n   heltonlenine@gmail.com

“Quem quiser ajudar a 
derrotar Jair Bolsonaro em 

2022 filie-se ao PSDB”
Governador de São Paulo e pré-candidato 

à presidência da República, João Doria

Lissauer ajuda Caiado 
a formar base na Alego

O presidente Lissauer Vieira (PSB/foto) colabora com Ronaldo Caiado 
para a formatação da nova base governista na Assembleia Legislativa. Ele 
e o líder do governo, Bruno Peixoto, conversam com parlamentares para 
construir um bloco de 29 votos fiéis ao Palácio das Esmeraldas, de um total 
de 41. Atualmente, o governo conta com o apoio de 23 deputados.

Divino Eterno abre 
gabinete à sociedade

O professor Divino Eterno de Paula (foto) inova o seu trabalho, após 
os 30 dias iniciais na Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia: 
abre o gabinete aos professores, alunos, servidores administrativos, 
vereadores e demais segmentos da sociedade civil. “A nossa ação é 
transparente, sempre ouvindo as sugestões de todos.”

Nada mudou
Quem frequenta os gabinetes da Cidade 
Administrativa constata que nada mudou na 
relação entre o vice-prefeito Vilmar Mariano 
e o prefeito Gustavo Mendanha, ambos do 
MDB. O estremecimento continua.

Foi um erro?
Há emedebistas que indagam: será que 
Gustavo Mendanha se equivocou ao trocar na 
chapa para vice-prefeito o “bem comportado” 
Veter Martins pelo inquieto Vilmar Mariano”?.

Com o tempo
Aliados de Mendanha acreditam que, com 
o passar do tempo, a ficha de Mariano 
vai cair, ou seja, perceberá que vice é um 
“mero substituto” do titular em situações 
específicas e raras.

Auxílio 
A Câmara Municipal de Goiânia aprovou  
projeto que institui o Programa Renda 
Família. O benefício, de R$ 300 mensais, 
vigora por um período de seis meses para 
famílias em situação de vulnerabilidade 
devido à pandemia da Covid-19.

n A exemplo da 
Assembleia Legislativa, 
a Câmara de Goiânia 
realizará sessões na 
próxima terça, assim 
como na Quarta-feira 
de Cinzas.

n O ex-prefeito 
Iris Rezende (MDB) 
foi vacinado ontem, 
na PUC, em Goiânia. 
Foi acompanhado 
pelo prefeito Rogério 
Cruz, vereadores e 
lideranças políticas.

n O senador Luiz 
do Carmo mudou de 
posição e agora diz que 
não deixará o MDB na 
“janela partidária” de 
abril do ano que vem. 
Ele segue aliado do 
governador Ronaldo 
Caiado (DEM).

n P r e s i d e n t e 
municipal do PSL, 
Tanúbio Gonçalves 
(foto) foi nomeado 
secretário executivo de 
Gestão Metropolitana 
na Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia. 
Ano passado, o partido 
apoiou a reeleição 
do prefeito Gustavo 
Mendanha e agora é 
recompensado com 
cargo no segundo 
escalão.

Troca
Arione de Paula, ligado ao ex-
deputado federal Jovair Arantes, 
substitui o jornalista Ronaldo 
Coelho na presidência do PV de 
Aparecida.

Aproximação
Após apoiar Márcia Caldas nas 
eleições de 2020, o PV, presidido no 
Estado por Cristiano Cunha, quer 
reaproximação com o prefeito 
Gustavo Mendanha (MDB).

Exoneração
Henderson Rodrigues foi 
exonerado do cargo de secretário 
municipal de Transparência, 
Fiscalização e Controle em 
Aparecida de Goiânia.

Novo cargo
Indicado pelo Solidariedade, 
Henderson vai assumir a 
Secretaria Estadual de Esportes, 
após convite do governador 
Ronaldo Caiado.

Forasteiro
Repercutiu nas rádios de Anápolis a saída 
do secretário de Saúde André Braga e a 
entrada de Júlio César Espíndola em seu 
lugar. Todas as pessoas ligadas a André 
foram exoneradas. “Todos de fora. Tem 
que ir embora mesmo”, emendou Lucivan, 
radialista da Rádio Manchester.  

Licença
A Câmara Municipal de Aparecida de 
Goiânia aprovou o pedido de licença de 
William Panda (PSB) para assumir o cargo 
de secretário municipal de Habitação.

UEG
O deputado estadual Antônio Gomide (PT) 
apresentou requerimento pedindo que 
o governador Ronaldo Caiado reverta a 
decisão do reitor da UEG de não realização 
de vestibular em 16 municípios. 

UEG II
Gomide observa que, desde 2019, a UEG tem 
reduzido o número de vagas no vestibular. 
“É um prejuízo para a juventude de Goiás”, 
frisa o parlamentar.
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Uma das alternativas 
apresentadas pelo 
governador Ronaldo 
Caiado ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcí-
sio Freitas, envolve a 
possibilidade de subs-
tituição da Concebra, 
empresa vencedora da 
licitação de um trecho 
da BR-153, mas que 
não tem cumprido as 
cláusulas previstas no 
edital. “Não tem sen-
tido que ela queira 
continuar dando um 
prejuízo enorme a toda 
sociedade”, pontuou 
Caiado. Em resposta, o 
ministro falou do cui-
dado que o governo fe-
deral está aplicando na 
modelagem de novas 
concessões, justamen-
te para evitar o imbró-
glio percebido no Anel 
Viário de Goiânia. “A 
concessionária já não 
tem mais condição de 
oferecer o serviço. En-
tendo que o projeto 
está encaminhado, a 
gente está estudando a 
modelagem da relicita-
ção”, afirmou. 

Ainda sobre o pro-
jeto, Caiado falou da 
necessidade de incluir 
um arco na BR-060, 
de aproximadamente 
65 quilômetros, para 
desviar o trânsito da 
BR-153 até voltar a ela 
novamente, sem que 
os veículos tenham de 
passar pelos períme-
tros urbanos de Apa-
recida de Goiânia e da 
Capital. “O fluxo muito 
pesado naquela região, 
e localidades circunvi-
zinhas, provoca sobre-
carga enorme, até no 
transporte coletivo. As 
pessoas pegam engar-
rafamentos de horas. 
Isso cria dificuldade 
para o crescimento or-
ganizado da região.”

O prefeito de Goi-
ânia, Rogério Cruz, 
destacou que a conclu-
são do Anel Viário re-
presenta uma solução 
para vários problemas, 
especialmente no pe-
rímetro urbano da BR-
153. “Muitas vidas fo-
ram ceifadas [naquele 
trecho] e gostaríamos 
muito de ter esse pedi-
do atendido o mais bre-
ve possível”, solicitou. 
Ele reconheceu o apoio 
da bancada federal, 
que tem dado atenção 
às demandas da Capi-
tal, e do governador. 
“Ele nos fortalece em 
Goiânia”, afirmou. Já o 
presidente da Assem-
bleia Legislativa de 
Goiás, Lissauer Vieira, 
salientou que a união 
de esforços “permitirá 
alavancar esse projeto 
e fazer com que vire 
realidade nos próxi-
mos anos”. 

Ao fim, Caiado apos-
tou no avanço da obra, 
uma vez que o governo 
federal tem conseguido 
resultados na área de 
infraestrutura, o que 
não se via há 30 anos. 
Citou, entre os exem-
plos, o bom andamento 
de projetos ferroviá-
rios no Estado, como a 
construção da Ferrovia 
de Integração do Cen-
tro-Oeste, entre Mara 
Rosa e Água Boa (MT), 
e a implementação de 
um Centro de Excelên-
cia de Tecnologia Fer-
roviária, em Anápolis. 
“Vossa excelência assu-
miu essa luta em favor 
de Goiás, uma região 
com potencial ímpar, e 
diagnosticou isso com 
muita precisão, com o 
conhecimento amplo 
que tem da realidade 
do Estado”, disse o go-
vernador ao ministro.

“Muitas vidas foram 
ceifadas. Essa obra 
tem que ser feita 
com urgência”

Um velho sonho 
da população 
e do empresa-

riado de Aparecida 
parece próximo da re-
alidade: a implanta-
ção de um anel viário 
para desviar o tráfego 
de veículos pesados 
da BR-153 e dar mais 
segurança aos mora-
dores e melhorar a 
logística da economia 
aparecidense.

O governador Ro-
naldo Caiado (DEM) 
foi a Brasília ontem, 
10, para discutir com 
o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, 
medidas que possam 
agilizar a conclusão 
do desvio, cujo nome 
oficial é Anel Viário 
de Goiânia. O encon-
tro foi articulado pelo 
senador Vanderlan 
Cardoso. “Trata-se 
de algo que a região 
metropolitana an-
seia há muito tempo 
e que vai abrir uma 
expectativa nova de 
desenvolvimento”, 
afirmou Caiado no en-
contro, que também 
teve a participação, 
presencial ou por vi-
deoconferência, de 
senadores, deputa-
dos, representantes 

do setor empresarial 
e outras autoridades. 

Resolver o pro-
blema da BR-153, 
que corta a cidade no 
meio, é uma reivindi-
cação que motiva as 
lideranças classistas 
de Aparecida. Recen-
temente, uma comiti-
va de presidentes de 
entidades corporati-
vas esteve com o novo 
secretário estadual de 
Indústria e Comércio, 
José Vitti, exatamen-
te para pedir, entre 
outras soluções, que 
a questão seja priori-
zada pelo governo do 
Estado – que depen-
de, é claro, do gover-
no federal, já que a 
rodovia é uma BR.

Na reunião em 
Brasília, depois de 
fazer um retrospec-
to do projeto, que se 
arrasta por 25 anos e 
carece de um desfe-
cho para dar fluidez 
ao trânsito na ligação 
entre Goiânia e Apa-
recida, Caiado disse 
que Goiás mostra uni-
dade ao somar forças 
das classes política e 
empresarial na bus-
ca por soluções de 
problemas que afe-
tam os goianos. “Dis-
cutimos, de forma 
conjunta e suprapar-
tidária, os interesses 
que são de relevância 

para a população”, 
reconheceu. 

Isso porque, além 
do governador, par-
ticiparam da reunião 
o presidente da Fede-
ração das Indústrias 
do Estado de Goiás 
(Fieg), Sandro Mabel; 
o presidente da Fe-
deração do Comércio 
de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de 
Goiás (Fecomércio), 
Marcelo Baiocchi; o 
presidente do Sindi-
cato dos Condomínios 
e Imobiliárias de Goi-
ás (Secovi-GO), Ioav 
Blanche; o vice-pre-
sidente executivo da 
Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), 
Paulo Afonso Ferrei-
ra; o presidente da 
Assembleia, Lissauer 
Vieira (PSB); o prefei-

to de Goiânia, Rogério 
Cruz (Republicanos); 
os deputados federais 
Flávia Morais (PDT), 
Adriano do Baldy 
(PP), Elias Vaz (PSB), 
Francisco Jr. (PSD), 
João Campos (Repu-
blicanos), José Má-
rio Schreiner (DEM), 
Waldir Soares (PSL), 
José Nelto (Podemos) 
e Lucas Vergílio (SD).  
Por videoconferên-
cia, participaram os 
deputados federais 
Magda Mofatto (PL) e 
Zacharias Calil (DEM); 
os senadores Vander-
lan Cardoso (PSD) e 
Luiz do Carmo (MDB); 
o ex-deputado federal 
Pedro Chaves, e os ve-
readores por Goiânia 
Romário Policarpo 
(Patriotas) e Sabrina 
Garcez (PSD). 

OBRa ESPERaDa HÁ anOS

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Governador vai a Brasília para reunião suprapartidária com ministro da 
infraestrutura e defende agilidade na conclusão do anel Viário de Goiânia

Caiado disse ao ministro Tarcísio Freitas que o governo federal voltou a 
investir em infraestrutura e que o anel viário deve ser prioridade

Proposta encampada 
pelo governador é a 

construção de um arco 
de 65 quilômetros para 
reduzir o tráfego atual 

da mais importante 
rodovia do Estado

Caiado destrava projeto para 
desviar BR-153 de aparecida

Inicialmente previsto para se estender por 44 quilômetros, o desvio 
deverá ser ampliado para 65 quilômetros, conforme sugestão de Caiado
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 aLERta

Mesmo sem feriado de carnaval, prefeitura 
realiza campanha de prevenção às iSts

Por meio da Se-
cretaria de 
Saúde de Apa-

recida de Goiânia e 
do Programa de IST/
HIV/Aids e Hepati-
tes Virais, a Prefei-
tura de Aparecida 
intensificou esta se-
mana os esforços de 
conscientização da 
população quanto 
às Infecções Sexual-
mente Transmissí-
veis (ISTs), mesmo 
sem haver o feriado 
de carnaval. Dados 
relativos à Pesquisa 
de Conhecimento, 
Atitudes e Práticas 
na População Brasi-
leira, realizada em 
2016 pelo Departa-

mento de Doenças 
Sexualmente Trans-
missíveis (DSTs), Aids 
e Hepatites Virais do 
Ministério da Saú-
de revela que 63,9% 
dos entrevistados 
nunca realizaram 
nenhum teste para 
detecção do HIV. A 
preocupação no mo-
mento é trazer à cons-
ciência de todas as 
pessoas sexualmente 
ativas que elas preci-
sam realizar testes. A 
ação tem como objeti-
vo incentivar o uso do 
preservativo durante 
as relações sexuais, 
educação em saúde, a 
busca pelo teste rápi-
do e a importância do 
tratamento precoce.

 Distribuição de kits 
Além dessa ação, 

o CTA Itinerante es-
teve presente na 
UPA Buriti Sereno e 
no Serviço de Assis-
tência Especializada 
(SAE), localizado no 
Centro de Especia-
lidades (das 8h às 
17h). Também estão 
sendo distribuídos à 
população, em todas 
as unidades de saú-
de, kits com fôlderes 
e preservativos mas-
culinos e femininos.

A coordenadora 
do Programa de IST/
Aids e Hepatites Vi-
rais da Prefeitura de 
Aparecida, Daniele 
de Oliveira Prates, 
lembra que muita 

gente ainda não sabe 
que os testes rápidos 
e mesmo os preser-
vativos são gratuitos 
no Brasil e que estão 
disponíveis em todas 
as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). 

Alerta 
“Todas as pessoas 

sexualmente ativas 
devem realizar tes-
tes. No caso de ges-
tantes, o teste deve 
ser feito na 1ª con-
sulta do pré-natal, 
depois, no 3º trimes-
tre da gestação e no 
momento do parto, 
independentemen-
te de exames ante-
riores. A ampliação 
do diagnóstico no 

pré-natal previne a 
transmissão vertical 
do HIV”, ressaltou a 
coordenadora. Ela 
explicou que a pre-
sença de ISTs na ges-
tação pode afetar a 
criança e causar com-
plicações como abor-
to, parto prematuro, 
doenças congênitas 
ou morte do recém-
-nascido.

Números 
Dados do Ministé-

rio da Saúde mostram 
que, anualmente, o 
Brasil tem registrado 
uma média de 39 mil 
novos casos de Aids 
nos últimos cinco 
anos. Entre janeiro de 
2007 e junho de 2019, 

foram notificados no 
Sinan 300.496 casos 
de infecção pelo HIV 
no Brasil. Desses ca-
sos, 207.207 (69,0%) 
foram registrados 
em homens e 93.220 
(31,0%) em mulhe-
res, principalmente 
na faixa etária de 
20 a 34 anos (52,7% 
dos casos). 

Em Aparecida de 
Goiânia, foram notifi-
cados no Sinan 2.307 
casos HIV/Aids desde 
2014 até o momento. 
Em 2020, foram no-
tificados 237 casos 
HIV/Aids no municí-
pio. Os estudos ainda 
mostram que a maior 
falta de cuidados está 
presente entre os jo-
vens, por isso, mes-
mo sem a relização 
do carnaval, a campa-
nha de conscientiza-
ção vem alertar a to-
dos para que fiquem 
atentos e cientes de 
que a melhor preven-
ção contra DST´s é o 
uso de preservativos. 

Ponto facultativo
Em Aparecida de 

Goiânia, não terá pon-
to facultativo durante 
o carnaval. Este ano, a 
prefeitura suspendeu 
a possibilidade após 
publicação de decre-
to e portarias com 
medidas sanitárias 
para prevenção e en-
frentamento à pan-
demia da Covid-19. 
Os órgãos públicos 
do município irão 
funcionar normal-
mente nos dias 16 e 
17 de fevereiro.

Edna Barbosa  
jornalismo@diariodeaparecida.com

Pesquisa mostra que 63,9% dos entrevistados nunca fizeram o teste para detecção do HIV

Foco principal 
da ação 
deste ano é 
conscientizar 
a população 
quanto aos 
cuidados contra 
as doenças 
sexualmente 
transmissíveis 
e, em caso de 
exposição, 
os exames e 
tratamentos 
necessários
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o coronavírus

respeite a vida.

continua
matando.

mantenha o distanciamento social. 
use máscara e álcool em gel.

A Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria de Desen-
volvimento e Econo-
mia Criativa (Sedec), 
alterou os dias de 
funcionamento da 
Feira Hippie, situa-
da entre a Rua 44 e 
o Terminal Rodoviá-
rio de Goiânia, Setor 
Norte Ferroviário.  

De acordo com o 
documento que foi 
publicado no Diário 
Oficial do Município 
de ontem, 10, até a 
conclusão e entrega 
final das obras da 
Praça do Trabalha-
dor, a montagem das 
bancas deverá ser 
iniciada após a meia-
-noite de sexta-feira. 
O funcionamento 
ocorrerá das 7h de 

sexta-feira às 20h de 
sábado e a desmon-
tagem deverá ser 
iniciada logo após 
as 20h de sábado, 
tendo de ser fina-
lizada até as 5h de 
domingo. 

Segundo o titular 
da Sedec, Carlos Jú-
nior, a portaria aten-
de um pedido dos 
feirantes. “O prefeito 
Rogério Cruz está 
atendendo um pe-
dido dos feirantes. 
Tudo foi feito com 
base no diálogo com 
os trabalhadores do 
local. Não foi aumen-
tado mais um dia, a 
feira era sábado e do-
mingo e agora será 
na sexta e sábado. 
Além disso, todos os 
protocolos sanitários 
de funcionamento 
deverão ser respeita-
dos”, declarou. 

COMÉRCiO POPuLaR

Prefeitura altera dias 
de funcionamento 
da Feira Hippie
Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Renato Feliciano 
da Silva foi de-
nunciado pelo 

Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) na 
última terça-feira, 
9, pelo homicídio 
qualificado de uma 
mulher que prestava 
serviços domésticos 
em sua casa. De acor-
do com a denúncia, 
Denise Fernandes 
teria sido espanca-
da pelo denunciado 
no último dia 7 de 
janeiro e morreu, no 
hospital onde estava 
internada, em 14 de 
janeiro. 

No dia do espan-

camento, a vítima es-
tava fazendo faxina 
na casa de Renato da 
Silva, em Aparecida 
de Goiânia, quando 
ele chegou e come-
çou uma discussão 
com a companheira.  

Durante a discus-
são, Denise Fernan-
des tentou defender 
a mulher do denun-
ciado, mas acabou le-
vando diversos socos 
na cabeça, que lhe 
causaram traumatis-
mo craniano. Após 
cair no chão, o agres-
sor passou então a 
desferir chutes em 
todo o seu corpo. An-
tes de ser internada 
– após as agressões –, 

a faxineira ficou três 
dias na casa de um 
amigo. Como estava 
passando muito mal, 
acabou sendo levada 
para o hospital, onde 
ficou por cinco dias, 
quando veio a óbito. 

Ministério Público
De acordo com o 

promotor de Justiça 
Milton Marcolino dos 
Santos Júnior, o cri-
me foi cometido por 
motivo torpe, com 
emprego de meio 
cruel, utilizando-se 
de recurso para im-
possibilitar a defesa 
da vítima e por ra-
zões da condição de 
sexo feminino.

Ele afirmou que 
é possível ver, nos 
autos, que a gravida-
de do crime causou 
grande embaraço à 
ordem pública, pois 
trata-se de homicí-
dio qualificado, um 
crime hediondo. Por 
essa razão, pediu a 
decretação da prisão 
preventiva do agres-
sor. “Ficou demons-
trado pela conduta 
dele que é uma pes-
soa extremamente 
intolerante e perigo-
sa. Assim, sua liber-
dade coloca em risco 
a paz social e a segu-
rança da sociedade”, 
concluiu o promotor 
Santos Júnior.

FEMiniCÍDiO

Ministério Público denuncia homem
que espancou faxineira até a morte

Edna Barbosa  
jornalismo@diariodeaparecida.com
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De acordo com o promotor de Justiça, o crime foi cometido por motivo torpe e com 
emprego de meio cruel, utilizando-se de recurso para impossibilitar a defesa da vítima

Feira deve funcionar das 7h de sexta-feira às 20h de sábado e a 
desmontagem ser iniciada logo após as 20h de sábado, tendo de 
ser finalizada até as 5h de domingo

agressões 
sofridas pela 
vítima causaram-
lhe  traumatismo 
craniano. 
Promotor afirma 
que se trata 
de um crime 
hediondo
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O Centro Univer-
sitário Alfredo 
Nasser, atra-

vés da Pró-Reitoria 
Acadêmica e Pró-
-Reitoria de Relações 
Institucionais, está 
reabrindo inscrições 
para seleção de estu-
dantes visando a par-
ticipação no Projeto 
Rondon – Operação 
Lobo-Guará. Adiada 
em duas oportuni-
dades devido à pan-
demia de Covid-19, a 
operação agora está 
prevista para ocorrer 
entre os dias 8 e 25 
de julho de 2021. 

A Unifan foi se-
lecionada para par-
ticipar do Projeto 
Rondon através de 
concorrência pública 
com outras institui-
ções de ensino supe-
rior de Goiás, Minas 
Gerais, Bahia, Mato 
Grosso e Mato Grosso 
do Sul, que apresen-
taram propostas de 
ações perante o edital 
de chamamento. O 
projeto será executa-
do na cidade de Nova 
Roma, região Norte de 

Goiás, através de ofi-
cinas e rodas de con-
versa sobre os temas 
da cultura, justiça e 
Direitos Humanos, 
educação e saúde. 

Em Nova Roma, 
foi identificado um 
quadro de vulnera-
bilidade socioeco-
nômica marcado por 
carências materiais; 
desigualdades socioe-
conômicas; migração 
da população jovem 
à procura de empre-
go e ensino nas regi-
ões metropolitanas 
de Brasília e Goiânia; 
baixa escolaridade 
da população em ge-
ral e, em particular, 
dos trabalhadores 
sob regime formal de 
emprego; baixos salá-
rios; trabalho infantil 
e exploração sexual 
das meninas e ado-

lescentes, especial-
mente quilombolas 
kalungas; violação de 
direitos humanos; in-
segurança alimentar. 
Esse quadro faz com 
que os municípios da 
região apresentem os 
piores índices de de-
senvolvimento huma-
no do Estado. 

“Justamente, o que 
buscamos é contribuir 
com a transformação 
da realidade local de 
acordo com a Agenda 
2030 das Nações Uni-
das”, é o que afirma o 
coordenador do Pro-
jeto Rondon pela Uni-
fan, prof. Dr. Júlio Cé-
sar Borges. Ele ressalta 
que a Agenda 2030 das 
Nações Unidas pre-
vê, como objetivos a 
serem buscados por 
governos e socieda-
de civil, acabar com a 

pobreza em todas as 
suas formas, em to-
dos os lugares; acabar 
com a fome, alcançar 
a segurança alimentar 
e melhoria da nutri-
ção e promover a agri-
cultura sustentável; 
assegurar uma vida 
saudável e promover o 
bem-estar para todos, 
em todas as idades; as-
segurar a educação in-
clusiva e equitativa de 
qualidade, e promo-
ver oportunidades de 
aprendizagem ao lon-
go da vida para todos; 
alcançar a igualdade 
de gênero e empode-
rar todas as mulheres 
e meninas. 

“A Unifan foi esco-
lhida porque demons-
trou engajamento 
institucional com a 
superação destes pro-
blemas sociais, com-
preensão teórica e ca-
pacidade técnica em 
um projeto cuja qua-
lidade convenceu o 
Ministério da Defesa”, 
ressaltou o docente. 
Atuarão dois profes-
sores com doutorado 
na área de Ciências 
Humanas, sob a coor-
denação do Prof. Dr. 
Júlio César Borges. 

Também serão re-
crutados estudantes, 
mediante processo 
seletivo público, nos 
cursos de Direito (dois 
alunos, matricula-
dos no 6º período em 
diante), Psicologia 
(dois alunos, tam-
bém do 6º período 
em diante), Pedagogia 
(também dois, a partir 
do 5º período) e Medi-
cina (dois, matricula-
dos a partir do 7º). 

Eles acompanha-
rão a preparação, 
execução e avaliação 
das atividades temá-
ticas (Cultura, Direitos 

Humanos e Justiça, 
Educação e Saúde) 
concebidas, segundo 
metodologia partici-
pativa, para atender 
aos objetivos da Agen-
da 2030 para o Desen-
volvimento Sustentá-
vel da ONU. “Com isso, 
teremos uma equipe 
multi e interdiscipli-
nar capaz de contri-
buir com a formação 
dos estudantes como 
sujeitos engajados 
nas grandes questões 
contemporâneas, tal 
como preconizado na 
Política Nacional de 
Extensão Universitá-
ria”, explicou.

Como se inscrever
Os(as) estudantes 

interessados(as) de-
vem providenciar os 
seguintes documen-
tos: Histórico de Notas 
SEM REPROVAÇÃO e 
Comprovante de ma-
trícula. Entregar em 
envelope lacrado na 
Pró-Reitoria Acadê-
mica. Quem já fez ins-
crição, em outro mo-
mento, permanece 
inscrito/a desde que 
não tenha se formado 
e não tenha nenhu-
ma reprovação. Para 
maiores informações, 
o Edital e 2º Termo 
Aditivo estão disponí-
veis em http://www.
unifan.edu.br/uni-
fan/aparecida/?page_
id=2915 

O projeto
O Projeto Rondon, 

desenvolvido e coor-
denado pelo Minis-
tério da Defesa, teve 
início no ano de 1967 
com o objetivo de le-
var ações de extensão 
universitária para re-
giões isoladas da Ama-
zônia. Em sua primei-
ra operação (Operação 

Zero ou Piloto), contou 
com 30 alunos e dois 
professores de univer-
sidades do Estado do 
Rio de Janeiro que re-
alizaram ações de ex-
tensão em Rondônia. 
Sua primeira fase du-
rou até o ano de 1989. 

No ano de 2005, 
foi retomado e am-
pliado para outros 
territórios marcados 
pela vulnerabilidade 
social. Até o presente 
já realizou, segundo 
dados do Ministério 
da Defesa, 82 opera-
ções em 1.213 mu-
nicípios de 24 uni-
dades da federação, 
com a participação 
de 2.306 instituições 
de ensino superior e 
22.896 rondonistas  
(universitários e pro-
fessores), alcançando 
cerca de 2 milhões de 
pessoas. 

A ação tem como 
objetivos gerais con-
tribuir para o de-
senvolvimento e o 
fortalecimento da ci-
dadania do estudan-
te universitário e com 
o desenvolvimento 
sustentável, o bem-
-estar social e a qua-
lidade de vida nas co-
munidades carentes, 
usando as habilida-
des universitárias.

O projeto conta 
com a parceria do Mi-
nistério da Educação, 
Ministério da Cida-
dania, Ministério da 
Saúde, Ministério do 
Meio Ambiente, Mi-
nistério da Integração 
Nacional e da Secreta-
ria de Governo da Pre-
sidência da Repúbli-
ca, além dos governos 
estadual e municipal 
e instituições de ensi-
no superior reconhe-
cidas pelo Ministério 
da Educação.

EXtEnSÃO

unifan reabre inscrições para o Projeto Rondon

Da Redação
jornalismo@diariodeaparecida.com
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adiada em duas 
oportunidades 
devido à 
pandemia de 
Covid-19, a 
Operação Lobo-
Guará  agora está 
prevista para 
ocorrer entre os 
dias 8 e 25 de julho 
de 2021

“O que buscamos é contribuir com a transformação da realidade local 
de acordo com a Agenda 2030 das Nações Unidas”, afirma o coorde-
nador do Projeto Rondon, professor Júlio César Borges
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O governo do Esta-
do, por meio da 
Organização das 

Voluntárias de Goiás 
(OVG), aumentou em 
71%, em 2020, o re-
passe de benefícios 
aos cidadãos em situ-
ação de vulnerabilida-
de, se comparado com 
o ano anterior. Com 
isso, o governo reafir-
ma o seu compromis-
so com uma política 
social forte, capaz de 
melhorar considera-
velmente a vida das 
pessoas em situação 
de risco social.

Em 2019, primeiro 
ano da atual gestão, 
foram realizados 80 
mil atendimentos e, 
em 2020, o número 
saltou para 137 mil e 
92. Entre os benefícios 
doados pela OVG es-
tão: cadeiras de roda 

(modelos padrão, re-
forçada e higiênica), 
colchões d’água e de 
caixa de ovo, muletas, 
bengalas, fraldas geri-
átricas e infantis, enxo-
vais de bebê, leite (fór-
mula infantil), cestas 
básicas, cobertores e 
malhas compressivas. 

Os atendimentos 
incluíram, também, a 
realização de exames 
de DNA para reconhe-
cimento de paternida-
de. Eles foram realiza-
dos em parceria com o 
Ministério Público e a 
Defensoria Pública. 

Com essas ações, 
foram beneficiados 
moradores dos 246 
municípios goianos. 
Entre eles está a apo-
sentada Nadina Nunes 
de Godoi, 59 anos, que 
vive com a sobrinha e 
três sobrinhos-netos 

em uma casa sim-
ples, em uma viela às 
margens do Córrego 
Anicuns, no Setor São 
José, em Goiânia. Ela 
sofreu um AVC, mais 
popularmente conhe-
cido como derrame 
cerebral, em outubro 
do ano passado, e fi-
cou com sequelas que 
a impedem de andar.

A família, que se 
sustenta apenas com 
o salário mínimo de 
Nadina, não tinha con-
dições de comprar a 
cadeira de rodas e a de 
banho, o colchão cai-
xa de ovo e as fraldas 
geriátricas que a apo-
sentada passou a pre-
cisar diariamente. “Foi 
um alívio ganhar esses 
benefícios da OVG. Só 
de fraldas, ela usa um 
pacote por dia. Além 
disso, tem a medica-

ção de uso constante”, 
declarou Gesislene de 
Morais Godoi, sobri-
nha de Nadina.

Já a aposentada 
lembrou que os be-
nefícios que ganhou 
da Organização lhe 
ajudam a ter mais 
conforto no dia a dia. 
“Sou muito agradeci-
da à equipe da OVG. 
Minha sobrinha foi 
muito bem tratada lá, 
foi lá e já voltou, no 
mesmo dia, com as 
coisas que eu precisa-
va”, disse Nadina.

Segundo a presi-
dente de honra da OVG 
e coordenadora do Ga-
binete de Políticas So-
ciais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, com 
o apoio do governador 
Ronaldo Caiado, a OVG 
tem ampliado, dia a 
dia, o atendimento às 

famílias em situação 
de vulnerabilidade 
social e levado do-
ações a populações 
que nunca tinham 
sido beneficiadas nos 
73 anos de existência 
da Organização. 

“É sempre gratifi-
cante quando pode-
mos fazer o bem ao 
próximo. A força que 
a solidariedade nos 
proporciona é um dos 
melhores sentimentos 
que existem. Nosso 
trabalho é contínuo 
para que os benefícios 
da OVG possam chegar 
a todos aqueles que 
precisam”, afirmou 
Gracinha Caiado. 

A diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo 
Caiado, ressaltou que 
a atual gestão da OVG 
melhorou a qualida-
de dos benefícios. “A 
cadeira de rodas que 
distribuímos hoje, por 
exemplo, é muito su-
perior, mais resistente 
e confortável. O enxo-
val de bebê entregue 
às gestantes vulnerá-
veis é confeccionado 
com tecidos de melhor 
qualidade e contam 
com mais peças. Todos 
os produtos são adqui-
ridos e fabricados pen-
sando na dignidade e 
no conforto de quem 
vai receber”, declarou.

Como solicitar
Estar em situação 

de vulnerabilidade 
social e residir em 
um dos 246 municí-
pios goianos são cri-
térios fundamentais 
para receber bene-
fícios da OVG. A Or-
ganização prioriza o 
atendimento de ido-
sos, crianças e pesso-
as com deficiência.  

Para quem mora na 
Capital, a solicitação 
de doações deve ser 
feita na sede da OVG, 
na Avenida T-14 nº 
249, no Setor Bueno. 
Quem reside no inte-
rior deve procurar o 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(Cras) de seu municí-
pio, que fará o pedido 
para a OVG. É necessá-
rio apresentar a Folha 
do Resumo do Cadas-
tro Único para Progra-

mas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico); 
documento de identi-
ficação com foto do be-
neficiário e CPF; com-
provante de endereço 
e de renda da pessoa 
favorecida e de quem 
resida com ela e que 
tenha mais de 18 anos 
de idade. 

Para pedidos de 
enxoval de bebê, é ne-
cessário estar a par-
tir do quinto mês de 
gravidez e apresentar 
o Cartão da Gestante 
ou ultrassom recen-
te. Já quem precisa de 
auxílios ortopédicos 
e fraldas geriátricas 
tem que apresentar, 
ainda, relatório médi-
co, do fisioterapeuta 
ou do terapeuta ocu-
pacional, que indique 
o tipo de benefício e 
que justifique a ne-
cessidade do uso. 

As malhas com-
pressivas são feitas 
sob medida. Por isso, 
é necessário um enca-
minhamento médico. 
Para os casos de soli-
citação de exames de 
DNA, primeiramente 
o processo judicial 
deverá ser aberto no 
Ministério Público ou 
na Defensoria Públi-
ca. O próprio órgão, 
a partir da demanda, 
irá contatar e repas-
sar o caso à OVG. 

A solicitação e a re-
tirada dos benefícios 
não precisam ser obri-
gatoriamente feitas 
pelo favorecido com a 
doação. É possível que 
isso seja realizado por 
algum de seus familia-
res, mediante a com-
provação do parentes-
co via documentação. 

O atendimento é 
realizado de segunda 
a sexta-feira, das 9h 
às 16h. Para facilitar o 
acesso da população 
aos benefícios, a OVG 
conta com o Plantão So-
cial. Por meio de atendi-
mento telefônico, pelo 
número (62) 3201-9439, 
as pessoas podem ob-
ter informações e tirar 
dúvidas sobre as doa-
ções. Em 2020, o Plan-
tão Social recebeu uma 
média mensal de 750 
ligações e 500 mensa-
gens via WhatsApp. 

aSSiStÊnCia SOCiaL

Governo de Goiás e OVG distribuem quase 
140 mil benefícios a pessoas vulneráveis

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com
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Vítima de um derrame cerebral, a aposentada Nadina Nunes de Godoi, de 59 anos, 
diz que os benefícios recebidos da OVG ajudam a ter mais conforto no dia a dia

número é 
referente a 
cadeiras de roda, 
fraldas infantis 
e geriátricas, 
enxovais de bebê 
e outros itens 
doados em 2020. 
quantidade 
de doações 
aumentou
71% em relação 
a 2019
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Iron Cordeiro é 
morador da Vila 
Brasília, em Apa-

recida de Goiânia, há 
40 anos e traz em sua 
trajetória o envolvi-
mento com as ques-
tões sociais desde 
1998, quando presi-
diu o Grêmio Estu-
dantil Colégio Cecília 
Meirelles. Pedagogo, 
pós-graduado em 
Gestão Pública e aca-
dêmico de Direito, 
nos últimos quatro 
anos ele exerceu o 
cargo de conselheiro 
tutelar de Aparecida, 
tendo a oportunidade 
de  acompanhar situ-
ações que o levaram 
à conclusão de que 
criança é assunto sé-
rio. Além de conquis-
tas no âmbito profis-
sional, Iron Cordeiro 

acompanha com sen-
sibilidade a luta de 
pais e responsáveis 
por crianças com 
Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), pois 
é pai de uma criança 
autista de seis anos 
de idade.   

Inclusão dos 
autistas

Segundo Iron Cor-
deiro, o maior públi-
co de casos especiais 
na rede municipal de 
educação é dos alu-
nos autistas. O entre-
vistado sugere que 
a família do autista 
tenha, igualmente, 
a c o m p a n h a m e n t o 
médico para melhor 
convivência pessoal. 
Ele pontuou que só há 
atendimento no mu-
nicípio pelos Centros 
de Atenção Psicosso-
cial (CAP’s) e pelo Am-

bulatório Multiprofis-
sional de Aparecida 
de Goiânia (Amag) e 
que não há vagas para 
terapias nas duas ins-
tituições, que estão 
superlotadas. 

Atendimento
“Se você tem uma 

criança e percebe 
que ela tem o espec-
tro autista, até con-
seguir os resultados 
do laudo para saber 
qual o tipo de acom-
panhamento demora 
muito e a família con-
vive com a inexperi-
ência e com a dor de 
ver seu ente querido 
sofrer, porque a situ-
ação não se refere a 
um atendimento tra-
dicional e, sim, espe-
cial”, enfatizou.    

Inclusão escolar 
Iron Cordeiro de-

fende a implantação 
de um núcleo que 
atenda não só os au-
tistas, mas todos os 
casos especiais de 
Aparecida. “Há ape-
nas uma escola espe-
cial na cidade, que 

atende com número 
reduzido, a Associa-
ção de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de 
Aparecida de Goiânia 
(Apae), localizada no 
Jardim Maria Inês. Lá 
atende crianças com 
deficiência intelectual 
e múltipla diariamen-
te”, colocou.  

Ele disse ainda 
que, na rede munici-
pal de ensino, há em 
média 40 mil alunos. 
Dentro deste contin-
gente, há os alunos 
especiais que não 
são do público de es-
cola tradicional. Iron 
considera importan-
te a inclusão escolar 
dos especiais, em-
bora na socialização 
dessas crianças é 
essencial a questão 
ser trabalhada com 
profissionais ade-
quados. “Os profes-
sores de apoio são 
importantes, mas 
há as demais esferas 
que envolvem a qua-
lidade e plenitude 
desse aprendizado, 
no entanto, é preciso 
ir além”, afirmou. 

Acompanhamento 
Iron ressaltou que é 

louvável o trabalho de-
sempenhado pela Apae, 
mas, no seu entendimen-
to, é de extrema necessi-
dade um núcleo no mu-
nicípio que atenda com 

foco na especialização 
que os especiais deman-
dam. “Enfatizo aqui que 
não é somente a edu-
cação que conta, e sim, 
também, a saúde, tanto 
das crianças como das fa-
mílias”, corroborou.

AMPARO

Iron Cordeiro sugere um núcleo de atendimento 
à saúde e à educação das crianças  autistas 

Ana Paula Arantes 
jornalismo@diariodeaparecida.com

“A inclusão escolar dos alunos 
especiais de Aparecida precisa 
ser trabalhada em parceria 
com a saúde”, declarou 

Divulgação

Iron Cordeiro acompanha com sensibilidade a luta de pais 
e responsáveis por crianças com autismo no município
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O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) di-
vulgou na última 

sexta-feira, 20, que todos 
os brasileiros que residem 
no exterior e têm mais de 
18 anos, com exceção dos 
idosos com mais de 70 e 
dos analfabetos, são obri-
gados a votar. Se ocorrer 
de o eleitor estar ausente 
do seu domicílio eleitoral 
no dia das eleições ou im-
pedido de ir à zona de vo-
tação, deverá se justificar 
por meio de um requeri-
mento dirigido ao juiz da 
zona eleitoral do exterior. 
Esse requerimento pode 
ser enviado via Correios ou 
pelo Sistema Justifica. 

Exigência
O exercício do voto é 

exigido somente nos plei-
tos para presidente e vice-

-presidente da República. 
Cerca de 500.727 eleitores 
residentes no exterior es-
tavam aptos a votar nas 
eleições de 2018. Foram 
99 países e 171 localidades 
para os cidadãos exerce-
rem suas obrigações com 
a nação. 

Documentos
Deixar o título de elei-

tor em ordem é a solução 
para não se ter problemas 
com a Justiça Eleitoral. 
Segundo informações do 
TSE, para se inscrever e 
votar no exterior, o elei-
tor deverá comparecer 
pessoalmente à sede da 
embaixada ou da repar-
tição consular brasileira 
responsável e apresentar 
os seguintes documentos e 
cópias: documento oficial 
brasileiro de identificação 
(carteira de identidade, 
carteira profissional, cer-

tidão de nascimento ou 
casamento e passaporte) 
– o novo modelo, que não 
apresenta dados sobre fi-
liação, somente será aceito 
se estiver acompanhado 
de outro documento; com-
provante ou declaração 
que ateste sua residência 
no exterior, e para ho-
mens, certificado de quita-
ção com o serviço militar.   

Brasil
Pela Constituição Fede-

ral (artigo 14, parágrafo 1º), 
o credenciamento para vo-
tar no Brasil é obrigatório 
para maiores de 18 anos e 
facultativo para jovens de 
16 e 17 anos e para idosos 
acima de 70 anos e anal-
fabetos. Contanto, para 
votar, o eleitor deve estar 
com a situação regulariza-
da com a Justiça Eleitoral 
(JE). Por isso é importante 
ficar atento aos prazos e se 
informar acerca dos servi-
ços disponibilizados pelos 
cartórios eleitorais. 

Regularização
Mais de 146 milhões 

de eleitores irão às urnas 
para eleger vereadores, 
prefeitos e vice-prefeitos 
dos 5.568 municípios bra-

sileiros este ano. Mas para 
votar em outubro é preci-
so estar com a situação re-
gular na Justiça Eleitoral. 
Para votar nas eleições de 
2020, o eleitor deve nor-
malizar sua situação até 
o dia 6 de maio (151 dias 
antes do pleito). Essa tam-
bém é a data limite para 
emissão do título, altera-
ção de dados cadastrais e 
transferência do domicílio 
eleitoral. Lembrando que 
estar com o título regula-
rizado é uma exigência 
para obter diversos outros 
documentos. Em maio do 

ano passado, a JE cance-
lou mais de 2,4 milhões 
de títulos de eleitores em 
situação irregular. 

O dia 6 de maio é a data 
limite para os cidadãos 
resolverem pendências 
como recadastramento 
biométrico, cancelamento 
de título, não justificativa 
de ausência nas últimas 
eleições, ou ainda altera-
ção do domicílio eleitoral. 
Todas essas pendências 
devem ser resolvidas ape-
nas em cartório eleitoral, e 
não é permitida a interme-
diação de terceiros. 

Encerramento
A partir do dia 7 de 

maio até o final das 
eleições, o Cadastro 
Eleitoral ficará fecha-
do. Nesse período, 
nenhuma alteração 
poderá ser feita no re-
gistro do eleitor. Será 
permitida somente a 
emissão da segunda 
via do título. Esse pra-
zo é importante para 
que a Justiça Eleitoral 
tenha um retrato fiel 
do eleitorado brasilei-
ro que participará das 
eleições.

JUSTIÇA ELEITORAL

Brasileiros que residem no exterior 
também precisam votar

Ana Paula Arantes
jornalismo@diariodeaparecida.com

Nas eleições gerais, o voto é 
obrigatório, já no pleito municipal 
de outubro deste ano não é 
exigido, contudo, é necessária a 
regularização dos documentos

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Brasileiros residentes no exterior devem regularizar documentos antecipadamente para estar aptos a votar 

Se tudo correr 
como previsto e 
houver os inves-

timentos necessários, 
o Brasil terá uma va-
cina nacional contra 
o novo coronavírus 
em 2022. O primeiro 
imunizante nacional 
contra a Covid-19 está 
sendo desenvolvido 
pelo Centro de Tecno-
logia em Vacinas (CT-
-Vacinas) da Universi-
dade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), junto 
com outros estudos 
relevantes na mesma 
área de vacinas. 

A parceria firmada 
no dia 4 de fevereiro 
entre a UFMG, o gover-
no de Minas Gerais e o 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inova-
ções (MCTI) pode ace-
lerar a produção de va-
cinas no Estado, disse, 
em entrevista à Agên-
cia Brasil, a professora 
Ana Paula Fernandes, 
uma das coordenado-
ras do CT-Vacinas. Ou-
tros parceiros poderão 
participar do projeto, 
entre os quais a Fun-
dação Ezequiel Dias 
(Funed), que tem uma 

fábrica para produção 
de vacinas. A professo-
ra disse que a parceria 
está sendo avaliada.

Testes
No ano passado, fo-

ram realizados testes 
em modelos animais 
(camundongos), quan-
do a equipe do CT-
-Vacinas identificou os 
antígenos e a melhor 
composição nesse sen-
tido. “Fizemos testes 
em animais, inclusive 
em animais transgê-
nicos [geneticamente 
modificados], neces-
sários para esse tipo 
de análise”, informou 
Ana Paula. A perspec-
tiva é que, havendo in-
vestimentos, os testes 
em humanos poderão 
ser realizados ainda 
este ano, afirmou.

A equipe está se 
preparando para lan-
çar estudos clínicos, 
seguindo os parâme-
tros da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), para 
depois começar os tes-
tes em humanos.

Para definir qual vai 
ser a composição da va-
cina, serão feitos testes 
de toxigenicidade em 
outros dois modelos, 
que poderão ser ratos 
e coelhos, de modo a 
cumprir exigência da 
Anvisa. “Será prepara-
do um lote piloto para 
testagem em animais, 
e que servirá também 
para humanos, e usa 
essa formulação para 
o teste clínico de segu-
rança, inicialmente, 
imunogenicidade, e, 

depois, o teste de prote-
ção”, disse a professora 
da UFMG. 

Independência
Na fase inicial do 

projeto e nas alterna-
tivas buscadas pelo 
CT-Vacinas, foram gas-
tos R$ 5 milhões. Ana 
Paula Fernandes disse 
que para as fases 1 e 
2 – testes em animais 
–, o valor dos investi-
mentos oscila entre R$ 
15 milhões e R$ 30 mi-
lhões. A etapa clínica, 
que envolve os testes 
em humanos, é bem 
mais cara, alcançando 
recursos em torno de 
R$ 100 milhões. Ela 
destacou que esse in-
vestimento, embora 
seja elevado, “é me-
nor do que aquele que 
está sendo feito para a 
transferência das tec-
nologias de fora”. 

“Esse processo vai 
ser, realmente, um 
marco histórico, que 
vai poder ser replicado 
para outros processos, 
para que o Brasil tenha 
independência nessa 
área estratégica”, dis-
se a coordenadora do 
CT-Vacinas. De acordo 
com Ana Paula, todos 
os países do grupo do 
Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África 
do Sul), à exceção do 
Brasil, “conseguem 
abocanhar, digamos 
assim, uma fração con-
siderável do mercado 
de insumos em vaci-
nas mundialmente”, o 
que repercute de ma-
neira positiva em suas 
balanças comerciais.

PESquiSa

uFMG desenvolve 
vacina contra o 
novo coronavírus

alana Gandra
Repórter da Agência Brasil
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O primeiro imunizante nacional contra a Covid-19 está sendo desenvolvido pelo 
CT-Vacinas, da UFMG, junto com outros estudos relevantes na mesma área de vacina

De acordo com 
a instituição, 
imunizante 
nacional poderá 
estar disponível 
em 2022

O mundo avança na 
imunização contra a 
Covid-19, ainda com 
uma oferta limitada 
de vacinas disponí-
veis, porém aplican-
do mais de 4 milhões 
de doses de imuni-
zantes por dia desde 
o fim de janeiro. Os 
dados são do painel 
Our World in Data, 
ligado à Universi-
dade de Oxford, no 
Reino Unido. 

Com esse ritmo 
de vacinação, a mar-
ca de 150 milhões de 
doses foi superada 
ontem, 10. Nesse cál-
culo, é preciso consi-
derar que o número 
de doses aplicadas é 
diferente do número 
de pessoas que rece-
beram ao menos uma 
dose, já que se consi-
dera também a segun-
da dose das vacinas 
que exigem tal esque-
ma de vacinação.  

O total de aplica-
ções desde dezembro 
do ano passado até 
a última terça-feira, 
9, representa ape-
nas 1,89 dose para 

cada 100 pessoas no 
planeta e indica que 
0,9% da população 
mundial recebeu ao 
menos uma dose.  

No ranking do 
site, o Brasil ocupa a 
quinta posição entre 
os que mais aplicam 
vacinas diariamente 
e a 34ª, quando consi-
derado o percentual 
da população que re-
cebeu ao menos uma 
dose. Segundo dados 
do Our World in Data, 
1,78% dos brasileiros 
recebeu ao menos 
uma dose de vacina 
contra a Covid-19 até 
o dia 9 de fevereiro 
e o País aplicou, ao 
todo, 3,82 milhões 
de doses.

Os dados sobre 
o Brasil no site são 
menos atualizados 
que os mostrados no 
painel Monitora Co-
vid-19, da Fundação 
Oswaldo Cruz. Se-
gundo a plataforma 
da Fiocruz, o Brasil 
superou na última 
terça-feira, 9, a mar-
ca de 4 milhões de 
pessoas vacinadas e 
já aplicou ao menos 
uma dose em 1,93% 
da população.

China e EUA 
lideram aplicação

O total de 147,2 
milhões de vacinas 
alcançado até en-
tão tem uma parti-
cipação expressiva 
dos Estados Unidos 
(43,2 milhões até 9 
de fevereiro) e China 
(40,5 milhões até 9 
de fevereiro). O últi-
mo dado disponível 
no portal informa 
que os americanos 
aplicaram 1,49 mi-
lhão de doses em 9 
de janeiro, o maior 
número desde o iní-
cio da vacinação nos 
Estados Unidos. Já a 
China aplicou 1,67 
milhão de doses em 
9 de fevereiro, uma 
queda em relação 
aos 1,92 milhão que 
foram aplicadas em 
7 de fevereiro. Os 
americanos estão 
aplicando doses das 
vacinas Pfizer/Bion-
tech e Moderna, en-
quanto os chineses 
vêm utilizando a 
CoronaVac, da Sino-
vac, e os dois imuni-
zantes desenvolvi-
dos pela Sinopharm 
com laboratórios de 
Wuhan e Pequim. 

Covid-19: mundo supera a marca 
de 150 milhões de doses aplicadas
Vinícius Lisboa
Repórter da Agência Brasil 



12 APARECIDA DE GOIÂNIA, 
quinta-FEiRa, 
11 DE FEVEREIRO DE 2021

www.diariodeaparecida.com.br
facebook/jornaldiariodeaparecida
instagram/jornaldiariodeaparecida Esportes

O ginasta Arthur 
Nory recuperou as 
33 medalhas que 
haviam sido rouba-
das na última sexta-
-feira, 5, durante um 
furto a sua residên-
cia, graças a uma de-

núncia feita à Polícia 
Militar do Estado de 
São Paulo (PMESP). 
No final da tarde da 
última terça-feira, 9, 
ao averiguar a infor-
mação, agentes do 
14º Batalhão Militar 
Metropolitano fo-
ram à Rua Teotônio 

Vilela, no bairro de 
Osasco, e encontra-
ram numa lixeira 
uma caixa com as 
medalhas do atleta, 
junto a uma carta em 
que o ladrão se dizia  
arrependido.

Entre as medalhas 
furtadas estavam três 

comendas conquista-
das no Pan-Americano 
de Lima, em 2019. Já 
o bronze olímpico no 
solo e o ouro conquis-
tados nas barras fixas 
no Mundial de 2019 
não chegaram a ser le-
vados, pois estão guar-
dados em outro local.

aLÍViO

nory recupera medalhas furtadas após 
PM checar denúncia em São Paulo
agência Brasil
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Equipe volta a campo na tarde deste sábado, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, para enfrentar o já rebaixado Botafogo

Entre as medalhas furtadas estavam três comendas 
conquistadas no Pan-Americano de Lima, em 2019

Com quatro rebai-
xamentos em seu 
currículo (1993, 

1998, 2010 e 2015), o 
Goiás tenta desespe-
radamente escapar de 
mais uma degola na 
sua história. Nos três 
primeiros descensos, 
a equipe conseguiu 
voltar no ano subse-
quente ao rebaixa-
mento, fato que não se 
repetiu no último, em 
2015, quando o time 
só conseguiu o aces-
so três anos após, em 

2018.
O principal temor 

dos torcedores, se o 
rebaixamento se con-
cretizar, é de que a 
subida imediata não 
ocorra novamente, 
pois a Série B 2021 já 
pode ser considerada 
a mais difícil dos últi-
mos tempos, com os 
já confirmados times 
tradicionais do futebol 
brasileiro, como Cru-
zeiro/MG, Vitória/BA, 
Botafogo/RJ, Guarani/
SP, além do próprio 
arquirrival Vila Nova, 
que, com a conquis-
ta da terceira divisão 

nacional, também ga-
rantiu vaga na compe-
tição. Outros times tra-
dicionais ainda lutam 
pela sobrevivência na 
primeira divisão, mas 
também podem fazer 
parte da lista citada 
anteriormente. São os 
casos de Coritiba/PR, 
Vasco/RJ, Bahia/BA, 
entre outros.

Lanterna durante 
quase toda a competi-
ção, o alviverde goia-
no, após a troca de co-
mando técnico por três 
oportunidades (Ney 
Franco, Thiago Larghi 
e Enderson Moreira),  

decidiu optar pelos 
comandantes Augusto 
César e Glauber Ra-
mos, o que surtiu o efei-
to desejado. A equipe 
conseguiu, finalmente,  
alguma reação dentro 
do certame e deixou de 
vez a última colocação, 
oferecendo condições, 
a apenas três rodadas 
para o fim, de ainda as-
pirar forças para a fuga. 

Segundo o mate-
mático Tristão Garcia, 
do site Infobola, a ta-
refa não é nada fácil e 
as chances de o Goiás 
ter mais um rebaixa-
mento chega a 92%. 

A  porcentagem só não 
é maior do que a do 
Botafogo, que já está 
matematicamente re-
baixado, e do Coriti-
ba, que soma 99% de 
chances. A três jogos 
para o desfecho do 
Brasileirão 2020, não 
resta outra alternativa 
para o Verdão a não ser 
ganhar as três partidas 
e ainda torcer por re-
sultados adversos dos 
adversários que estão 
logo à frente.

Muitas trocas de 
comando técnico, má 
gestão, eleições pre-
sidenciais em pleno 

campeonato e contra-
tações sem critério são 
fatores apontados por 
torcedores como res-
ponsáveis pelos insu-
cessos da equipe nesta 
temporada.

O Goiás volta a 
campo neste sábado, 
13, quando enfrenta, 
às 17h, no Estádio da 
Serrinha, em Goiânia, 
o já rebaixado Botafo-
go. Dependendo de 
outros resultados, e 
caso o esmeraldino 
não consiga a vitória, 
o descenso já pode 
ser confirmado nesta 
rodada.

Esmeraldino tenta a 
todo custo evitar mais 
um rebaixamento

BRaSiLEiRÃO 2020

as contas do 
Goiás para 
fugir da 
degola

Júnior Schumacher 
jornalismo@diariodeaparecida.com
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n O professor Gilberto Augusto, 
idealizador do Projeto Educação 
4.0 e do Aprovação 360, fará uma 
série de lives para abordar os 21 
vacilos da reprovação no vestibular 
e Enem. Com transmissão pelo 
Instagram @gilbertoaugustoprof, o 
bate-papo faz parte do Treinamento 
Gratuito para Atletas Mentais da 
Aprovação da Internet Brasileira, 
o CLUBE 21, e tem início sempre às 
19h, abordando os piores vacilos 
da reprovação que todo estudante 
comete.

n A rede de franquias Fast Açaí, 
única com polpa de açaí 100% 
orgânica, lança sua Campanha de 
Carnaval focada na família e no 
delivery. São duas opções para 
satisfazer todos os integrantes do 
clã: combo especial com três açaís 
tradicionais médios (360ml cada) 
ou com três grandes (480ml cada). O 
combo está disponível em todos os 
Estados onde há unidade Fast Açaí e 
pelo iFood. E para quem prefere ter 
o produto no freezer para se deliciar 
quando quiser, a dica é aproveitar a 
nova linha Premium da Fast Açaí, 
com sabores tradicionais com 
morango, com banana e a versão 
Zero (sem Adição de Açúcar).

n O Colégio Alfa, em parceria com 
o Núcleo de Estudos, Pesquisas e 
Práticas Psicológicas da Unialfa, 
lança o Projeto AdoleSer. O programa 
de educação socioemocional 
oferecerá auxílio psicológico aos 
alunos do ensino médio, com o 
objetivo de ajudar os jovens a lidar 
com conflitos internos, desafios 
ligados à adolescência e também 
com as consequências emocionais 
possivelmente causadas com a 
pandemia de Covid-19.

n A NGO Advisor – organização 
independente de mídia sediada em 
Genebra, que analisa desde 2012 
instituições sem fins lucrativos pelo 
mundo – divulgou recentemente o 
ranking das 100 maiores ONGs em 
nível internacional. A avaliação 
considerou critérios como inovação, 
impacto e governança, e garantiu à 
ONG de educação empreendedora 
Junior Achievement, que atua há 
18 anos em Goiás, o sétimo lugar no 
ranking mundial pelo terceiro ano 
consecutivo.

n A varejista Novo Mundo, 
importante player do Centro-Norte 
do País, inaugurou uma nova filial 
no centro de Goiânia, com mais 
tecnologia, integração multicanal e 
ambientes assinados por arquitetos, 
em parceria com a Unialfa, para 
criar uma experiência de compra 
ainda mais inspiradora. Na Avenida 
Anhanguera esquina com Avenida 
Araguaia, os clientes contam com 
os ambientes integrados: sala e sala 
de jantar, quarto e cozinha e área 
de serviço, e mais de 300 mil itens 
para a casa.

Divulgação

Arquivo Pessoal

Divulgação

Mariza Teodoro

A empresária Silvinha Umbelino prepara 
para hoje, 11, às 20h, uma live da nova 
coleção “Florir” da Manga Rosa Pink, que está 
localizada no Setor Sul

Divulgação

A terapeuta holística Viviane Gondim e a arquiteta 
Cláudia Oliveira prestigiaram a degustação dos 
doces zero açúcar na inauguração da unidade Doce 
Mais Machine, no Shopping Bougainville

O cirurgião plástico Fernando de Nápole chama 
atenção para a importância de se procurar 
um profissional capacitado e de confiança 
para realizar Lipo HD ou lipoaspiração de alta 
definição nestes tempos em que há grande 
procura pelo corpo perfeito

Arquivo Pessoal

Rogério Neves

As irmãs Maiara e  Maraisa lançam seu novo single com o clipe 
da música Vou Fácil, com participação especial da cantora 
Japinha Conde, vocalista da banda Conde do Forró, a sensação 
no Nordeste. O clipe foi gravado no Zimbro Bar, em Goiânia

A cirurgiã-dentista Angélica 
Siqueira alerta para o 
aumento de casos de 
bruxismo relacionados à 
ansiedade durante esta 
época de pandemia, e 
indica, além do profissional 
dentista, um psicólogo 
ou fisioterapeuta para  
tratamento em conjunto

Maycon Fagundes 
compartilha da 
felicidade da sócia 
da franquia Dunkin 
Donuts, Bruna Oliva, 
pelo fato de a marca 
estar em pleno 
crescimento no 
Estado. No total, são 20 
lojas espalhadas em 
Brasília e  Goiás, com a 
pretensão de expansão 
pelo Brasil

Com uma carreira bem- 
sucedida no agronegócio 
goiano e à frente de 
uma empresa global, o 
empresário José Roberto 
Assy está aproveitando seus 
conhecimentos empresariais 
e experiências de vida para 
escrever um livro sobre 
empreendedorismo e 
inovação e sobre como a 
intuição e espiritualidade 
permeiam esse universo

Arquivo Pessoal

Nesta sexta-feira, 12, é dia de comemorar com pompas 
e circunstâncias o aniversário de um dos fotógrafos mais 
renomados na área da moda em Goiânia, Carlos Mesquita
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Divulgação

Depois de não con-
seguir continuar na 
TV Globo, existiram 
tentativas da Liber-
ty Media, a dona dos 
direitos da Fórmu-
la 1, em fechar com 
Record e SBT, entre 
as principais redes. 
Meio que passou o 
chapéu, mas com ne-
nhuma das duas o ne-
gócio avançou.

A Band, em con-
dições especiais, 

acabou acertando 
e fará as transmis-
sões das duas próxi-
mas temporadas.

A própria movi-
mentação no mer-
cado já indica mu-
danças na questão 
dos domínios, que 
serão ainda mais 
acentuadas nos pró-
ximos tempos.

A Globo inclusi-
ve tem demonstra-
do que não há mais 

condições para ser 
a dona de tudo e a 
tendência é que, já a 
partir de agora, exista 
uma maior distribui-
ção dessas proprie-
dades entre as diver-
sas emissoras.

“ L i b e r t a d o r e s ” , 
“Fórmula 1” e o 
campeonato cario-
ca, que eram dela 
até bem pouco tem-
po, já foram parar 
em outras mãos.

Antes da Band, Fórmula 1 correu de lá para cá sem fechar com ninguém
com colaboração de José Carlos Nery

por

Nova etapa:  
experiência 

Com a Fórmula 1 
oficializada pela par-
ceria Band e Liberty 
Media, vai ser per-
feitamente normal 
a contratação de ou-
tros valores da Globo, 
que trabalharam na 
cobertura das provas 
nesses últimos anos.  
Reginaldo Leme deve 
ter um papel impor-
tante em tudo isso. 

Ponto 1
Em se tratando 

de esporte, na parte 
que toca o SBT, a F1 
não chegou a des-
pertar interesse, em-
bora exista o desejo 
de adquirir outras 
propriedades, além 
da “Libertadores da 
América”. Mas este é 
um assunto restrito 
ao vice-presidente, 
José Roberto Maciel, 
que, depois de ne-
cessárias filtragens, 
passa para a aprova-
ção ou não de Silvio 
Santos. 

Ponto 2 
O problema no SBT 

é sempre a demora 
em tomar decisões, 
porque tudo depende 
de um só para resol-
ver as mais diferentes 
questões.O trem pas-
sa várias vezes na por-
ta e ninguém sobe.

Novos tempos
Em reunião com os 

talentos da casa, foi 
solicitado que, daqui 
em diante, os progra-
mas da ESPN Brasil 
tenham mais leveza, 
muito daquilo que 
existia no Fox Sports. 
A parte conservado-
ra estrilou um pouco, 
mas, no fim, todos 
concordaram.

Mudanças
Até com alguma 

surpresa, verifica-se 
que muita coisa deve 
mudar na ordem 
de novelas da Glo-
bo para os próximos 
tempos. Aos poucos, 
o novo responsável, 
José Luiz Villamarim, 
está alterando o que 
o seu antecessor, Sil-
vio de Abreu, deixou 
organizado.

Sem surpresa
Em televisão, des-

de que ela existe, 
nunca foi diferente. 
Aquele que chega 
quer logo colocar a 
sua assinatura, mu-
dando uma série de 
coisas. Às vezes acer-
ta. Mas muitas vezes 
também erra.

Canais digitais
O Canal Rural, por 

meio do seu presiden-
te, Júlio Cargnino, fez 
um grande investi-
mento em inovações 
tecnológicas para 
fortalecer a conexão 
com o agronegócio. 
Como resultado, cres-

cimento de audiência 
nos meios digitais. 
Aumento de 136% em 
páginas vistas e 147% 
em usuários únicos 
em 2020 comparado 
ao ano anterior.

Avaliação
A direção da Re-

cord trabalha com 
alguns nomes para a 
apresentação de “A 
Fazenda”. Nomes de 
dentro e fora da casa. 
Mas sem pressa. Ain-
da há um certo tempo 
para decidir.

Bastidores
O canal Warner 

estreia nesta quinta-
-feira, às 21h35, o 
“Warner News”, uma 
espécie de “Vídeo 
Show”, com apresen-
tação de Valentina 
Pulgarin. O programa 
aposta em notícias so-
bre a vida de atores e 
atrizes da WarnerMe-
dia, bastidores de sé-
ries e filmes, além das 
novidades do mundo 
do entretenimento.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
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A música brasileira já viveu 
momentos bem melhores...

... Hoje, uma das mais tocadas 
nas rádios brasileiras é “Rita”, 
composição e interpretação do 
Tierry...

... A letra fala de traição...

... E em um dos seus versos, 
destaca: “Ôh, Rita, volta, 
desgramada! Volta, Rita, que eu 
perdoo a facada”. Singelo, né?

... Aliás, um grupo de médicos 
do São Luiz criou um festival 

entre eles para descobrir quem 
apresenta a música mais brega...

... A disputa está muito séria.

Jornalista Rogério Olmo, ex-Fox 
Sports, acaba de acertar com a 
CNN Brasil.

... Destaque para os bailes da 
Vogue e Copacabana Palace.
Programa do Neto, “Os Donos 
da Bola”, tem alcançado médias 
muito boas na Band...
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Áries (21/03 a 20/04)
O céu continua muito favorável 
para as amizades e parcerias. Tra-
balhar em equipe pode tornar sua 

jornada bem mais produtiva, mas desde que cada um 
possa cumprir o seu serviço no seu ritmo, sem que 
dependam demais uns dos outros. Os astros também 
mantém o conselho de não deve misturar dinheiro 
com amizade. Se decidir fazer isso ou ajudar alguém 
com grana, esteja ciente de que pode não receber esse 
valor de volta e de que não vai adiantar nada ficar 
nervosinhx depois, ok? Lua, Sol, Vênus, Júpiter e Mer-
cúrio turbinam a sua popularidade nas paqueras e 
indicam que você pode ter boas surpresas ao longo 
do dia. Mas siga os protocolos da saúde e fique lon-
ge de aglomerações. Se sair beijando as boca tudo, 
pode dar ruim, muito ruim. No romance, vai querer 
curtir o amor com liberdade. Mostre ao par que é 
parceirx para o que der e vier, mas sem querer im-
por as suas vontades e sem fazer cobranças.

touro (21/04 a 20/05)
Vários astros se concentram na sua 
Casa 10 e isso traz à tona seu lado 
mais ambicioso. O desejo de se des-

tacar e alcançar o sucesso será um grande estímulo 
para você mergulhar no trabalho e lutar com unhas 
e dentes pelo que quer. É uma fase de boas oportuni-
dades e realizações, por isso, mire em seus objetivos e 
não meça esforços para chegar aonde deseja.  Os astros 
também realçam a sua vaidade, por isso, reserve um 
tempo para cuidar do visual.  Nos assuntos do coração, 
você vai se sentir poderosx, confiante e ainda mais donx 
de si. Vai escolher a dedo seu alvo nas paqueras e só dará 
chance a quem provar que merece seu amor. Errado 
não tá, né? Já na vida a dois, é um bom momento para 
conversar sobre os projetos do casal, repensar algumas 
metas e traçar novos planos.  

Gêmeos (21/05 a 20/06)
Quintou, Gêmeos! E hoje o dia 
pode trazer novidades em re-
lação a uma ação na Justiça 
ou em relação a concursos e 

avaliações. Também pode se alegrar ao fazer 
contato com pessoas que moram longe que você 
não encontra há bastante tempo.  No trabalho, 
procure seguir o exemplo de pessoas sábias e 
que já atuam na função em que você almeja che-
gar. Aprenda com a sabedoria dos mestres. Pode 
apostar que isso vai ajudar a cortar caminho e 
chegar mais rápido ao sucesso. 

Câncer (21/06 a 21/07)
Seu signo atravessa uma fase de 
muitas transformações e é preciso 
estar preparado para contornar 
alguns obstáculos ao longo do 

dia. É claro que algumas mudanças assustam e pre-
ocupam, mas você pode tirar bom proveito delas se 
encarar os desafios como oportunidades de aprender 
e evoluir. Seja flexível, adapte-se às novidades e você 
pode até conquistar mais estabilidade no emprego. 
Aliás, vou te dar uma dica importante: o autoconheci-
mento é a melhor forma de passar pelas turbulências 
e extrair o melhor de cada situação. Conhecer seus 
pontos fortes e aqueles aspectos que você ainda 
precisa evoluir possibilita que você explore melhor 
as oportunidades e reconheça suas limitações, acei-
tando o processo de evolução. Se você deseja se co-
nhecer melhor, recomendo que faça seu mapa astral 
em minha loja. Ainda é tenso o convívio com amigos e 
parceiros, por isso, controle suas reações e faça tudo 
que puder para fugir de discussões.

Leão (22/07 a 22/08)
Leão, trabalhar em equipe 
continua sendo uma boa op-
ção para você. Você terá boas 
oportunidades de se aliar aos 

colegas ou mesmo iniciar uma sociedade com al-
guém de confiança. Mas é importante saber que 
Marte em quadratura com a Lua pode dificultar 
um pouco o entendimento nessas parcerias. O 
astro guerreiro mais pistola do Zodíaco bota 
seu lado autoritário no modo turbo e, se não 
tiver cautela, pode se desentender com os cole-
gas. Use seu espírito determinado para motivar 
o grupo, mas sem tentar impor as suas ideias e 
opiniões, ok? No campo sentimental, o romance 
continua estimulado e você pode até ser surpre-
endidx com um pedido de casamento. Na vida a 
dois, com Mercúrio retrógrado, o diálogo nem 
sempre será fácil, mas ainda assim será o melhor 
caminho para o entendimento, por isso, tome seu 
paracetaloka, respire fundo e converse.

Virgem (23/08 a 22/09)
Quintou e o trabalho, que está 
sempre entre as suas prioridades, 
vai estar ainda mais forte nesta se-

mana, já que vários astros se concentram na Casa 6 do 
seu Horóscopo. Mas esses mesmos astros também cha-
mam a sua atenção para os cuidados com a saúde. Por 
mais que você curta trabalhar e queira manter tudo em 
dia, é importante ter cuidado para não se sobrecarregar 
nem estressar demais, pois isso pode afetar o seu bem-
-estar. Além disso, é um bom momento para agendar 
uma consulta e fazer seus exames preventivos de rotina. 
Não deixe para depois: a saúde é seu maior patrimônio 
e merece toda sua atenção. No amor, boa sintonia com 
colega pode despertar atração e amor. Os astros dão 
sinal verde para investir num romance. Na vida a dois, 
assuntos e decisões do dia a dia terão prioridade. 

Libra (23/09 a 22/10)
Sua estrela continua brilhando 
intensamente e você não terá do 
que reclamar. Além de manter 

o seu astral nas nuvens, os astros garantem sorte 
em tudo que quiser conquistar. Aposte na simpatia 
e no jogo de cintura do seu signo para agradar a 
clientela e se entender com chefes e colegas. Você 
também vai encantar todo mundo com ideias cria-
tivas e despojadas. Nas finanças, o conselho é: não 
deixe de fazer uma fezinha, pode terá boas chances 
de faturar uma grana extra. Mas você também 
pode ter gastos inesperados, então, use o dinheiro 
com cautela.

Escorpião (23/10 a 21/11)
O dia pode começar um pouco con-
fuso em casa porque a Lua se man-
comuna com Mercúrio retrógrado 
e isso deve gerar alguns conflitos e 

discussões. Priorize o amor que sente pelos parentes 
e tente esclarecer as coisas numa boa, sem brigar.  
Sol e Vênus devem ajudar você nesta tarefa, pois 
um clareia o que está nebuloso e o outro acalma os 
ânimos com doses extras de harmonia.  No empre-
go, você pode ter uma boa chance de tirar um velho 
projeto da gaveta e apresentar aos chefes. Negócio de 
família ainda inspira cuidados: controle suas reações.

Sagitário (22/11 a 22/12)
Sagita, você pode ter a chance de 
esclarecer um mal-entendido no 
trabalho logo no início do dia. Mas 

não vou mentir: talvez tenha que repetir tuuuudo que 

já falou antes, mas será necessário para que chefes 
e colegas a compreendam melhor. Inspire, respire e 
bora lá, falar tudo pela milésima vez. Vários astros 
ocupam a sua Casa 3 e ajudarão você na missão se de 
fazer entender. É um bom momento, inclusive, para 
negociar melhorias no emprego ou para apresentar 
projetos e ideias que possam trazer benefícios ao 
serviço ou à empresa. Use e abuse da sua boa lábia 
ao lidar com clientes, especialmente se você atua no 
comércio.  No amor, o céu está perfeito sem defeitos 
para encontros e papos descontraídos, mas ainda não 
é seguro se reunir com muita gente, então, aposte nos 
encontros virtuais. Na vida a dois, será prazeroso tro-
car ideias, contar seus projetos e ouvir os planos do 
mozão. Parceria que fala, né?

Capricórnio (22/12 a 20/01)
Caprica, as finanças continuam 
favorecidas e você vai usar boa 
parte da sua energia para buscar 

novas formas de lucrar e melhorar de vida. Erra-
do não tá, né? A Lua em conjunção com Mercúrio 
retrógrado pode ajudar você a renegociar uma 
dívida para tornar o pagamento mais fácil. Ainda é 
preciso controlar os gastos e resistir às tentações 
nas vitrines. Pode até se presentear com algumas 
coisinhas, desde que os valores caibam no seu or-
çamento, sem aumentar as dívidas. Aliás, você já 
deu uma espiadinha em minha loja? Lá tem uma 
pulseira do signo de Capricórnio que eu tenho cer-
teza de que você vai amar. Ela é feita de fluorita, 
uma pedra perfeita para aumentar o brilho interno, 
proteger contra ataques energéticos e neutralizar 
as energias negativas que estão em nosso campo 
energético. Além disso, a fluorita auxilia nas to-
madas de decisões importantes e ajuda a manter o 
foco no que realmente queremos.  

aquário (21/01 a 19/02)
Aquário, o convívio familiar 
ainda pode enfrentar alguns 
conflitos. É que nosso reizinho 
pistola Marte está na Casa 4 e 

Mercúrio continua retrógrado. Não duvide que 
essa dupla pode dificultar um pouco o diálo-
go. Então, será preciso controlar bem as suas 
reações, a sua impaciência e ter muito jogo de 
cintura para manter a harmonia em casa. Mas 
Lua, Sol, Vênus e Júpiter estão em Aquário e vão 
ajudar você a contornar qualquer desafio. Aliás, 
todos estes astros vão aumentar a sua vitalidade 
e autoconfiança e você não medirá esforços para 
mostrar o seu potencial no emprego. Concentre-
-se em seus objetivos e corra atrás.

Peixes (20/02 a 20/03)
Eita! Quintou com Q, de ‘quê é 
isso, papai?’ Mercúrio e Marte 
continuam tensos e você vai ter 
que redobrar o cuidado para 

ficar longe de intrigas, fofocas e mal-entendidos.  
No trabalho, procure fugir de agitação e prefira se 
isolar num cantinho tranquilo para se concentrar 
melhor e cumprir logo as tarefas.  Também vale 
manter distância de gente falsiane e mentirosa e 
tomar o cuidado de não revelar seus planos a nin-
guém. Aliás, uma boa pulseira de proteção pode 
fazer toda a diferença em seu dia. Em minha loja 
você encontra uma feita de ônix e olho de tigre, 
pedras capazes de bloquear mau olhado, inveja 
e outras energias negativas.  Reserve mais tempo 
para descansar e fazer coisas que ajudem a re-
laxar o corpo e a mente. É importante respeitar 
seus limites e zelar pela sua saúde.
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data 
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A intimidade tres-
loucada do cole-
tivo mais criati-

vo da MPB. Uma frase 
como essa poderia vir 
estampada na capa de 
Caí na Estrada com os 
Novos Baianos, envol-
vente e muito engraça-

do livro de memórias 
de Marília Aguiar, que 
viveu no olho desse 
furacão hippie desde 
seu início.

Menina paulistana, 
estudante de jornalis-
mo, ela se uniu a Pauli-
nho Boca de Cantor no 
final de 1969, quando 
a trupe, que inicial-

mente tinha também 
Pepeu Gomes, Moraes 
Moreira, Baby Con-
suelo e Luiz Galvão, 
era só um punhado 
de baianos divertidos 
meio perdidos entre 
São Paulo e o Rio de Ja-
neiro. A banda morou 
junto até a sua dissolu-
ção, em 1979.

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

antes de estabelecer residência no mítico sítio em Jacarepaguá, em meados dos anos 1970, o grupo chegou a ser, literalmente, nômade

CuLtuRa

novos Baianos 
têm intimidade 
escancarada em 
páginas de um 
novo livro
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O volume de 
vendas do co-
mércio varejis-

ta brasileiro fechou 
2020 com uma alta de 
1,2%, segundo dados 
da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC), 
divulgada ontem, 10, 
no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A 
receita nominal teve 
alta de 6%.

Segundo o pesqui-
sador Cristiano San-
tos, do IBGE, a pan-
demia de Covid-19 
teve impacto nos re-

sultados da pesquisa 
ao longo do ano. “Os 
resultados da pes-
quisa costumam ter 
variações menores, 
mas com a pandemia 
houve uma mudança 
neste cenário, já que 
tivemos dois meses 
(março e abril) de 
quedas muito gran-

des”, afirmou.
Apesar da alta no 

ano, o comércio teve 
quedas de 6,1% no 
volume de vendas (a 
mais intensa da sé-
rie histórica iniciada 
em 2000) e de 5,3% 
na receita nominal, 
na passagem de no-
vembro para dezem-

bro. Na média móvel 
trimestral, os recuos 
foram de 1,8% no vo-
lume de vendas e de 
0,8% na receita no-
minal. Na compara-
ção de dezembro de 
2020 com dezembro 
de 2019, houve altas 
de 1,2% no volume 
de vendas e de 9,2% 

na receita nominal.

Vendas em alta
No acumulado do 

ano, quatro dos oito 
segmentos do varejo 
tiveram alta nas ven-
das: supermercados, 
alimentos, bebidas e 
fumo (4,8%), móveis 
e eletrodomésticos 
(10,6%), artigos far-
macêuticos, médi-
cos e de perfumaria 
(8,3%) e outros arti-
gos de uso pessoal e 
doméstico (2,5%).

Quatro setores ti-
veram queda nas ven-
das: combustíveis e 
lubrificantes (-9,7%), 
tecidos, vestuário e 
calçados (-22,7%), li-
vros, jornais, revistas 
e papelaria (-30,6%) e 
equipamentos e ma-
terial para escritório, 
informática e comu-
nicação (-16,2%).

O varejo amplia-
do, que também in-
clui vendas de veícu-
los e de material de 
construção, fechou 

o ano com recuo de 
3,7% no volume e 
de 2,8% na receita 
nominal. Os veícu-
los, motos, partes e 
peças tiveram queda 
de 13,7% no volume. 
Já o volume de mate-
riais de construção 
cresceu 10,8%.

Dezembro
Na passagem de 

novembro para de-
zembro, todas as oito 
atividades do comér-
cio varejista apresen-
taram retração, com 
destaque para outros 
artigos de uso pessoal 
e doméstico (-13,8%), 
tecidos, vestuário e 
calçados (-13,3%) e 
equipamentos e ma-
terial para escritório, 
informática e comu-
nicação (-6,8%). Dois 
segmentos avaliados 
no varejo ampliado 
também tiveram redu-
ção de vendas: veícu-
los, motos, partes e pe-
ças (-2,6%) e material 
de construção (-1,8%).

ECOnOMia

iBGE: vendas do comércio 
varejista crescem 1,2% em 2020

Vitor abdala 
Repórter da Agência Brasil
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Pandemia 
prejudicou 
consumo em 
março e abril, 
revela pesquisa

Apesar da alta no ano, na passagem de novembro para dezembro, o comércio teve quedas de 6,1% 
no volume de vendas e de 5,3% na receita nominal

A Secretaria da 
Saúde de Goiás (SES-
-GO) informou na tar-
de de ontem, 10, que 
há 366.584 casos da 
Covid-19 no território 
goiano. Desses, há o 
registro de 352.113 
pessoas recuperadas 
e 7.797 óbitos confir-
mados. No Estado, há 
311.516 casos suspei-
tos em investigação. 
Já foram descartados 
223.272 casos.

Os 7.797 óbitos con-
firmados de Covid-19 
em Goiás até o mo-
mento  significam uma 
taxa de letalidade de 
2,13%. Há 195 óbitos 
suspeitos que estão 
em investigação.

Doses aplicadas
L e v a n t a m e n -

to oficial realizado 
pela SES-GO apurou 
que foram aplica-
das 138.196 doses 
das vacinas contra a 
Covid-19 em todo o 
Estado. Esses dados 
são preliminares. 
Conforme pactuado 
na Comissão Inter-
gestores Bipartite 
(CIB), as secretarias 
municipais de Saúde 
devem registrar, de 
forma obrigatória, 
as informações so-
bre as vacinas admi-
nistradas no módulo 
Covid-19 do Sistema 
de Informação do 
Programa Nacional 
de Imunizações (SI-
-PNI Covid-19).

COVid-19

da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Goiás tem 7.797 
mortes, 366.584 
infectados e 138.196 
vacinas aplicadas 
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