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Cesta básica
em Goiânia fica
R$ 20 mais barata
O preço da cesta básica em Goiânia registrou
queda de 3,80% , segundo levantamento do Procon Municipal. O preço médio que em fevereiro era de R$ 524,75 e passou para R$ 504,79
em abril, uma diferença de R$ 19,96. Houve au-

mento significativo no hortifrúti, em especial
o tomate que subiu 441,86% no período da pesquisa, provocando uma baixa economia para
o consumidor final que amarga ainda os custos elevados da carne e a gasolina. Cidades 11

Wesley Costa

Muro e alicerce de duas obras de Cmeis em Aparecida de Goiânia estão cobertos pelo mato alto após 8 anos do início das obras

Obras em Cmeis completam 8 anos sem conclusão
Moradores de dois setores de Aparecida de Goiânia sofrem com o abandono das obras de Centro Municipais de Educação Infantil (Cmeis):
Comendador Walmor e Jardim Alto Paraíso. Os trabalhos em uma das construções estão parados há cerca de 8 anos. Cidades 9

Inflação recua,
mas fica
abaixo da meta

Leia nas COLunas

▼

Xadrez: TCM, alvo de pedido

de extinção pela Alego, custa
R$ 216 milhões por ano
Política 2

Após duas semanas de estabilidade, a inflação medida pelo
IBGE mostrou desaceleração
nas duas semanas seguintes,
fechando as quatro semanas
encerradas em 13 de abril em
0,60%, como mostram os resultados do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo15 (IPCA-15) deste mês.

Jurídica: Ingresso de chip de
celular em presídio não é
crime, decide STJ.

Cidades 10

Esplanada: Eleições presidenciais não deve ter grandes
surpresas nos quadros.
Política 6

Economia 4

Deputados estaduais
avançam com
extinção do TCM

Política 2

O Poder do

empreendedorismo
feminimo

Dólar: (paralelo) R$ 5,46 | Dólar: (comercial) R$ 5,461 |
Euro: (Comercial) R$ 6,602 | Boi gordo: (Média) R$ 313,40
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 311,13 | Bovespa: -1,00%

Empresárias e empreendedoras goianas
estimulam o empreendedorismo feminino como forma de emancipação financeira da mulher. Negócios 17

Ex-secretário de
Agricultura é novo
presidente do Sebrae

Política 2
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

TCM custa aos goianos
R$ 216 milhões por ano
Antônio Carlos de Souza Lima foi eleito por unanimidade

Ex-secretário de
Agricultura é
eleito presidente
do Sebrae
O sebrae Goiás, anunciou nesta terça-feira (27/4), que
as 13 entidades que compõem o Conselho Deliberativo
Estadual (CDE) votaram unanimemente pela indicação
de Antônio Carlos de souza lima Neto para o cargo de
diretor-superintendente, João Carlos Gouveia para o cargo de diretor de tecnologia e Gestão, e Marcelo lessa
Medeiros Bezerra para o cargo de diretor de Atendimento e Relacionamento.
O presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE),
ubiratan da silva lopes, deu posse aos diretores eleitos acenando para um grande desafio imposto pela pandemia da
Covid-19, que, além de tirar milhares de vidas, provocou
uma estagnação nas atividades econômicas, principalmente
naquelas formadas pelas micro e pequenas empresas
(MPE). “Não há saída que não passe pelo fortalecimento do
empreendedorismo. Por isso, o sebrae precisa ampliar sua
rede de atendimento, seja presencial ou de forma remota, para que esteja presente nos 246 municípios goianos,
prestando atendimento efetivo aos 644 mil empreendimentos em Goiás”, alerta.
De acordo com o diretor-superintendente, Antônio Carlos de souza lima Neto, a diretoria executiva irá acompanhar
o direcionamento do Conselho Deliberativo para promover
o desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte em Goiás, proporcionando o empreendedorismo que transforma. “Acreditamos que o sebrae tem um papel importante neste contexto. (Redação)

vinte e três anos e sete meses depois de a
Assembleia legislativa aprovar Proposta de
Emenda à Constituição nº 19, que declarava
extinto o tribunal de Contas do Estado (tCM),
o órgão volta ao centro do furacão e passa a
viver a mesma expectativa. Na época, em 1997,
a iniciativa partiu do então governador Maguito vilela (MDB). Agora, pelas mãos de outro emedebista, o deputado Henrique Arantes,
o tCM volta à berlinda. Consta das alegações,
o peso econômico que recai sobre os ombros dos goianos:
R$ 216 milhões a cada ano.
Em nota à coluna, o tCM –
que é presidido por Joaquim
de Castro - se posiciona sobre
o assunto, tendo em vista “a
celeuma a respeito da
desnecessidade da
existência do órgão,
com argumentos que
envolvem custo e ineficiência inexistentes”.

Assinaturas

Dos 41 deputados, 26 sobrescreveram a PEC.
vale lembrar que em 1997, a emenda de Maguito
foi aprovada em setembro e dois meses depois
o órgão foi recriado, após ter sido incorporado
ao tribunal de Contas do Estado.

Defesa

Ainda na nota do tCM, o órgão destaca que
tem função de auxiliar a Alego, é responsável
pela fiscalização dos 246 municípios, diz ser um
dos mais eficientes do País e que realiza contínuo trabalho de orientação e capacitação dos
gestores municipais.

Lobby

Especificamente sobre a PEC de Henrique
Arantes, o tCM diz que vai fazer o que for possível “para que os deputados vejam e compreendam a sua importância e custo operacional excepcional”. E que espera que os deputados
refluam da ideia de extinção.

xadrez@ohoje.com.br

Refis estendido

O governador Ronaldo Caiado pediu à
Alego a aprovação de projeto que estende
por mais 30 dias – de 1º de maio para 1º de
junho – o prazo para negociação de débitos
com a Fazenda Pública em relação a ICMs,
IPvA e ItCD.

Cobrança

Presidente do Podemos em Goiás, o deputado federal José Nelto vai convidar a
presidente da Anvisa, Antônio Barra torres,
para que ele explique sobre a proibição da vacina sputnik v no Brasil, já que o imunizante foi aprovado em 62 países.

Sabatina

Ao comparecer à Alego, ontem, o presidente da Codego, Renato de Castro, informou
que o projeto em tramitação prevê doação
de áreas, no Daia de Anápolis, para a Enel
construir uma subestação e outra para a fábrica da Caoa.

Manobra

Depois de questionamentos do vereador
lucas Kitão (Psl), os 21 titulares da Comissão
Mista da Câmara de Goiânia decidiram adiar
apresentação de emenda de Juarez lopes
(PDt), que antecipa a eleição da mesa diretora. lopes quer inclui mudança ao projeto
que aumenta a quantidade de membros da
CCJ e Comissão Mista.

Tiro no pé

Em recado direto aos que defendiam a liminar para impedir o senador Renan Calheiros assumisse a relatoria a CPI da Covi19, o deputado federal Rubens Otoni (Pt) diz
que não teve efeito. A liminar foi derrubada pela Justiça.

CURTAS
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A Câmara dos Deputados aprovou
projeto do deputado Zacharias Calil que
cria o Dia Nacional da Criança traqueostomizada, a ser comemorado em
18 de fevereiro.

Alego avança com proposta
de extinção do TCM
Deputado autor da PEC que prevê a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios
encaminhou a proposta com as assinaturas necessárias para o início das votações
Raphael Bezerra
A proposta que prevê a extinção do tribunal de Contas
dos Municípios (tCM) avança
na Assembleia legislativa de
Goiás (Alego) após pressão de
deputados pela a aposentadoria do atual presidente do órgão, Nilo sérgio de Resende
Neto. A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) foi apresentada pelo deputado Henrique Arantes, líder do MDB na
Casa, com 26 assinaturas -são
necessárias para a apresentação da PEC, segundo o regimento interno. Parlamentares dizem que as próprias conveniências não podem sobrepor ao interesse público.
Pela lei, Nilo sérgio poderia
se manter no cargo até 2035,
mas a Alego pressiona o atual
presidente para garantir uma
indicação já acordada entre os
órgãos. tradicionalmente, as
escolhas dos conselheiros são
feitas pelos deputados estaduais em comum acordo. Não
é a primeira vez que a extinção do tCM goiano entra em
pauta na Alego. Como mostra
a coluna Xadrez desta edição

há quase 24 anos, a extinção
do tCM era colocada em cheque, extinta e recriada após
dois meses.
A próxima indicação já foi
acertada entre os parlamentares e o atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) da Casa, deputado Humberto Aidar (MDB),
é a primeira escolha de duas
vagas que podem surgir após
as articulações.
Caso a proposta seja aprovada, os cargos de Conselheiros do tribunal de Contas
dos Municípios e seus integrantes são postos em disponibilidade, com direito a
salários e benefícios iguais,
ao tribunal de Contas do Estado de Goiás (tCE-GO). Os
cargos comissionados, chamados de cargos de confiança, não são incorporados ao
tCE como acontece com os
servidores efetivos. No entanto, a proposta de Henrique Arantes prevê que o tCE
encaminhe um plano de cargos que inclua os servidores
efetivos e comissionados em
um prazo de 90 dias.
O deputado estadual lucas

TCM já foi extinto há 24 anos, mas recriado apenas 2 meses após pressão semelhante
Calil (PsD) explica que os cargos comissionados podem ser
absorvidos tanto pelo tCE
quanto distribuído no Estado e
na própria Assembleia. Ele diz
que há um ingrediente político
no projeto e que a Alego tem
dado o recado pois não houve
convergência entre os dois poderes. “O Nilo foi deputado,
sabe da importância da Assembleia indicar o conselheiro
do tCM já que os deputados
têm uma proximidade maior
com os prefeitos e sabem as
realidades financeiras dos mu-

nicípios”, explica.
Ele diz ainda que conveniências pessoais não podem
ser maiores que os interesses
de toda a população goiana.
Favorável à extinção do
tribunal, o deputado delegado
Humberto teófilo (Psl) justifica que apenas três estados
brasileiros ainda mantêm tribunais de contas municipais e
que em outras unidades da federação esses órgãos estão
atrelados ao tCE. Ele alega
ainda que o órgão virou cabide de empregos e gastos pú-

blicos desnecessários.
O tCM não realiza concursos públicos desde 2014, quando foram ofertadas vagas para
os cargos de Procurador do
Ministério Público de Contas,
Auditor (Conselheiro substituto) e Auditor de Controle Externo (várias áreas). segundo o
portal da transparência, o tCM
tem um custo anual de R$
216 milhões e tem a função de
auxiliar a Assembleia legislativa a fiscalizar as contas dos
246 municípios goianos. (Especial para O Hoje)
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Líderes têm que estar
preparados para realizar
Niviani Rudek
A pandemia trouxe um cenário de mudança
geral para a sociedade e, para o mundo corporativo, não foi diferente. Diante da necessidade
de tantas transformações com o atual momento,
o papel do líder na empresa se tornou ainda mais
estratégico. Ainda que com adaptações, a liderança em uma empresa tem se mostrado cada vez
mais essencial no sentido de provocar as mudanças necessárias para a atuação da empresa
não apenas em projetos específicos, mas em relação ao funcionamento de todas as suas atividades. Essa função também passou a exigir novas capacidades e habilidades para conduzir os
colaboradores no atual cenário.
uma pesquisa da consultoria Olivia com 150
executivos de sete países da América latina
apontou que para 63% deles a crise acelerou
transformações dentro da empresa. Entre as
principais competências necessárias apontadas
para os líderes estão a criatividade (67%) e a
gestão de mudanças (59%). Entre os principais
processos a serem desenvolvidos está a liderança de equipes virtuais (68%) e entre os desafios a habilidade para gestão virtual de
equipes (58%) e a manutenção do engajamento da equipe (57%).
O fato é que a pandemia tem provocado
uma transformação no mundo corporativo com
grande agilidade e, portanto, se fazem ainda mais
necessários líderes que consigam lidar com o dinamismo das mudanças, com a possibilidade de
integrar suas equipes mesmo à distância e ainda conduzir processos que ofereçam resultados
para as empresas. Afinal, com as transformações
contínuas, é preciso estar preparado para mudar
os rumos de ideias e projetos e até mesmo de planejamentos necessários para a empresa de forma organizada e ágil.
A gestão de mudanças apontada na pesquisa
visa reduzir o impacto das novidades, diminuindo a resistência dos colaboradores e trazendo maior engajamento. Mas esse é um processo longo, que exige um trabalho em equipe e
muito preparo por parte dos líderes. E isso não
vale apenas para o presidente ou diretores de
uma empresa, mas também para gerentes, coordenadores ou mesmo líderes em pequenos grupos ou em projetos pontuais.
Baseado em um levantamento da empresa
Prosci, trago algumas competências que os líderes precisam desenvolver e que são essenciais
para a gestão de um projeto ou mesmo do dia a
dia das equipes ou da empresa como um todo.
A comunicação é um item fundamental e
contínuo nesse processo, afinal, o colaborador

precisa entender qual o objetivo de uma determinada mudança, quais as metas a serem
atingidas e onde se quer chegar. É preciso que
o colaborador compreenda a importância do
projeto e o seu papel nesse processo para que
haja engajamento e, dessa forma, ele se sinta
motivado a produzir com mais qualidade. Para
isso, o líder deve estar preparado para argumentar e oferecer suporte a uma determinada
mudança. Mas é importante ficar claro que o
próprio líder precisa acreditar e estar engajado com o projeto para que o efeito seja o esperado entre os colaboradores.
Com a consciência da importância de uma determinada mudança, o líder deve treinar seus colaboradores, transmitindo seus conhecimentos
no processo. Em um momento de distanciamento
social, conversas individuais por ferramentas de
vídeo, mensagens ou por telefone podem ser importantes ferramentas. O líder mais próximo da
equipe é aquele com melhores condições de verificar o andamento de um determinado projeto,
com o acompanhamento de atividades e de desempenho. Cabe a ele também identificar problemas e resistências individuais ou coletivas que podem estar impedindo a equipe de alcançar os caminhos para os melhores resultados. Para isso, o
diálogo é imprescindível, inclusive com outros líderes da empresa e colaboradores que não estejam
envolvidos em determinado projeto.
O momento atual exige diversos tipos de habilidades para os líderes. E nem sempre estamos
preparados ou temos condições para lidar com todas elas. Poder contar com a ajuda de uma equipe especializada em gestão de mudanças que não
esteja internalizada na própria empresa pode ser
uma saída interessante para o negócio. Afinal, o
olhar de fora de alguns profissionais preparados
com estratégias de comunicação, gestão de pessoas
e indicadores de desempenho, podem identificar
problemas que não são facilmente perceptíveis ou
que encontram dificuldades de serem superados.
O trabalho de gestão de mudanças também pode
colaborar para potencializar e preparar melhor
os líderes nesse processo. Por isso, estar atento
às necessidades e demandas da empresa e buscar um rumo para solucioná-lo é essencial. Afinal, em um
período de tantas
transformações,
quem não implementar mudanças
contínuas e não tiNiviani Rudek é direver capacidade de se
tora de operações da
adaptar aos desafios
Gateware
pode ficar para trás.

OPiNiãO

A liderança inspiradora é justamente aquela
capaz de criar ondas de relacionamento através
do pertencimento. Os participantes do projeto eleitoral precisam entender, ocupar e propagar as
ideias para aumentar o alcance dessas ondas. Para
inspirar pessoas é preciso desenvolver novas habilidades comportamentais.
Para persuadir ou influenciar, o líder precisa
prioritariamente estar seguro de si, entender suas
forças, fraquezas, criar oportunidades e dissolver
ameaças. O autoconhecimento é a chave para um
início bem estruturado.
Para inspirar pessoas, antes de mais nada, é
preciso potencializar virtudes e amenizar defeitos. Além disso, reconhecer nos outros as qualidades e dar ênfase a estas.
Quando um líder inclui habilidades de oratória e compreende mais especificamente o significado de persuasão, ele terá a capacidade de alinhar o seu propósito com os seus seguidores.
O líder inspirador muda a sua perspectiva para
se posicionar ao lado de seu público, transformando de vez a sua própria vida e também a vida
das pessoas ao seu redor, guiadas pela possibilidade de também inspirar outras pessoas.
É difícil encontrar materiais didáticos sobre
marketing político ou eleitoral em língua portuguesa. O livro “A Fórmula do voto” foi escrito com objetivo de preencher essa lacuna.
Além de dar ênfase para as campanhas proporcionais, já que os candidatos não têm uma
visão científica sobre todas as nuances que norteiam uma campanha eleitoral.
Através do sucesso do livro e da sua metodologia de treinamento, ficou ainda mais claro que
o ajuste comportamental, o primeiro pilar da Fór-
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mula do voto, é um fator diferencial para o resultado nas urnas.
Normalmente, quando se fala em oratória as
pessoas imaginam uma plateia e uma pessoa falando para todos. Porém há muito mais aspectos nesta prática, e o principal deles é a emoção. Esse é o grande ingrediente a ser acrescentado à mecânica.
É a emoção que convence. Portanto, o grande
diferencial é a capacidade de ajustar a inteligência emocional com as capacidades de comunicação. Assim, será possível emocionar pessoas
e proporcionar momentos memoráveis e mensagens claras durante as interações sociais. seja
para duas, vinte, duzentas ou mais pessoas.
vejam que a inclusão de emoções genuínas na oratória praticamente a transforma
em persuasão. No caso da política, incluir a
inteligência emocional nas interações faz justamente com que se use as emoções ao dispor do resultado desejado.
Oratória e persuasão política são a capacidade
de convencer através da mudança de perspectiva. Isso envolve ouvir mais, se posicionar ao
lado, viver as experiências através de outras esperanças, aprender a ser convencido sem preconceitos, buscar se
emocionar com a
emoção dos outros e
buscar novas oportunidades. Entender
quem é o público e o
que ele espera do líder a nível comporOsmar Bria é autor dos
tamental vai colocar
livros “A Fórmula do
o líder político num
Voto” e “Mulher, Emonível muito acima
ção e Voto”
do normal.
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Falta de sinalização
Diversos lugares de Goiânia estão sem a sinalização adequada, o que afeta principalmente os
pedestres. Algumas ruas não possuem faixa e os
motoristas não têm a consciência de parar para
as pessoas passarem. Estas precisam se arriscar
no meio das ruas. Além disso, há vários outros problemas na infraestrutura de Goiânia que estamos
sujeitos a enfrentar, a exemplo de calçadas mal
feitas, esburacadas e quase impossíveis para o tráfego. locais como a Avenida 84, que está em obras,
também são difíceis para o tráfego tanto para os
pedestres quanto para os condutores. O ponto de
ônibus foi retirado e os usuários do transporte coletivo precisam ficar no meio da rua para conseguir entrar no ônibus.
Renata Alves
Goiânia

Dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da
dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por
não termos o suporte dos agentes de combate a endemias que auxiliam e verificam os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não sejamos omissos em
relação ao mosquito da dengue, já que podemos fazer a diferença, com os cuidados necessários protegem não somente nossa família, mas também nossos
vizinhos. É um trabalho em conjunto. A consciência
de mantermos uma cidade limpa e os cuidados em
casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Persuasão e inteligência emocional:
as novas armas da política
Osmar Bria

n

Para inspirar
pessoas, antes
de mais nada,
é preciso
potencializar
virtudes e
amenizar
defeitos
Disse o escritor Osmar Bria em artigo sobre persuasão e inteligência emocional na política, onde
explica que o grande diferencial é
a capacidade de ajustar a inteligência emocional com as capacidades de comunicação.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Leonardo vestiu a carapuça?”, comentou o
internauta sobre o vereador de Senador Canedo é acusado de agredir uma mulher na
Procuradoria do Município. O procurador
cita que o vereador chegou aos gritos exigindo documentos.
Marcos Maria Branquinho

M

@ohoje
“aberração”, comentou a internauta sobre
a prisão na última segunda-feira (26/4) de
um homem suspeito crime análogo à escravidão em abadiâniaa prisão ocorreu
após a Polícia receber denúncia anônima.

N

@jornalohoje
Covid-19: Governo federal recusou compra
de vacinas 11 vezes. Segundo o G1, senadores preparam lista para a CPi da Covid19 elencando as ofertas de venda de
imunizantes para o Brasil que foram recusadas desde o início da pandemia.

aos colaboradores do O Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Inflação recua, fica abaixo do esperado
e pressão altista cede na agropecuária

Cada R$ 1 empresa proporcionou retorno de R$ 18

Embrapa calcula
ter gerado
R$ 61,8 bi de
lucro social
A atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias ao setor produtivo gerou lucro social de R$ 61,85 bilhões para o Brasil ao longo do ano passado. segundo a nova edição do Balanço social da Embrapa,
cada R$ 1 investido na empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proporcionou retorno de quase R$ 18 para o país.
“Além desse benefício, geramos, com nossas tecnologias, cerca de 41 mil empregos no setor do agro, um
número bastante considerável se pensarmos que se tratou de um ano de pandemia”, disse o presidente da empresa, Celso Moretti.
Ao apresentar os resultados do último ano a jornalistas, o engenheiro agrônomo explicou que o cálculo leva
em conta 152 projetos desenvolvidos pela Embrapa e parceiros. O resultado, de acordo com Moretti, representa
um aumento dos benefícios econômicos para o setor
agropecuário 4% superior ao registrado em 2019.
Dentre as tecnologias desenvolvidas pelo corpo técnico
da empresa com parceiros dos setores público e privado,
Moretti destacou a fixação biológica de nitrogênio no plantio da soja; o manejo animal para correção da fertilidade do solo e o sistema de integração lavoura-pecuáriafloresta. “só com a fixação biológica de nitrogênio, no ano
passado, o Brasil economizou R$ 28 bi deixando de importar mais adubo nitrogenado”, ressaltou.
A conta para obtenção do lucro social também leva
em conta o orçamento de quase R$ 3,8 bilhões colocado à disposição da empresa no ano passado. Esse valor
foi suplementado pelo aporte de recursos privados, disse Moretti, ao ressaltar que, em 2020, a diretoria da Embrapa reforçou a estratégia de buscar mais apoio na iniciativa privada.
“Em 2018, apenas 6% da nossa carteira de projetos era
financiada pelo setor privado. Em 2021, chegamos a
20%. Nossa meta é, até 2023, chegar a 40% dos nossos projetos vinculados ao setor privado”, revelou Moretti, sem
precisar quanto a participação representa em valores. “Em
termos globais, posso dizer que o tesouro Nacional financia em torno de 60% da programação de pesquisa da
Embrapa, e que o setor privado, que tem participação em
20% dos projetos, financia cerca de 35% deles.”
Com pesquisas em andamento, novos projetos e
produtos prestes a serem lançados, a Embrapa ainda não
sabe ao certo o montante de dinheiro lhe foi reservado
no Orçamento sancionado na semana passada.
“Ainda não temos os números finais”, afirmou Moretti,
dizendo ter se reunido com a ministra da Agricultura, tereza Cristina, nesta segunda-feira (26) para tratar do assunto. “Estamos discutindo. Este ano, com a saída de 1,2
mil colegas no PDv [Plano de Demissão voluntária], há
uma natural redução orçamentária, mas estamos trabalhando para que os recursos para despesas operacionais, custeio e investimento, permaneçam nos mesmos
níveis do ano passado. Dado o contexto da pandemia, as
dificuldades econômicas e a queda do PIB [Produto Interno Bruto], se conseguirmos manter o padrão, estaremos satisfeitos”, comentou Moretti, antes de defender a
existência da empresa pública.
“Creio que o fantasma da privatização da Embrapa
foi exorcizado. trabalhamos muito bem para isso”,
brincou o presidente da estatal.
“Entendo que a Embrapa tem um papel primordial em
prover segurança alimentar à população brasileira e de
mais de 170 países. [sua manutenção] não é nem mais só
uma questão de segurança alimentar, mas sim de segurança nacional. Imaginem um setor como o agro, responsável por 21% do PIB brasileiro, não ter uma empresa
pública que cuide de um banco genético como o nosso,
que reúne mais de 120 mil amostras de plantas, animais
e micro-organismos. Em meio a esta pandemia, todos viram o quanto a ciência foi, está sendo e continuará sendo importante para vencermos os desafios. Agora, imaginem se aparece uma doença tão séria como a covid19 [e atinge o plantio] de soja, tomate, frango ou [a criação de] gado etc Onde buscaremos variabilidade genética para resolver o problema? No banco genético da Embrapa”, acrescentou Moretti. (ABr)

Depois de duas semanas de estabilidade,
a inflação medida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) mostrou desaceleração nas duas semanas seguintes, fechando as quatro semanas encerradas em 13
de abril em 0,60%,como mostram os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15(IPCA-15) deste mês. A
taxa ficou abaixo das previsões dos mercados, que haviam antecipado variação de
0,66% para o período. Para relembrar, os preços haviam anotado variação média de
0,93% em 30 dias até 15 de março e mantiveram a mesma taxa nas duas semanas seguintes, conforme registrado pelo IPCA
“cheio” de março (isto é, nas quatro semanas
daquele mês comparadas às quatro semanas
imediatamente anteriores).
Essa “estabilidade” na taxa mostra que
os preços em geral, na média, não anotaram
qualquer variação naquelas duas semanas,
o que foi uma novidade após semanas consecutivas de altas, quinzena a quinzena, puxadas principalmente pelos combustíveis e
gás de cozinha. O resultado do IPCA-15 de
abril reforça a tendência mais comportada
da inflação, indicada pela desaceleração observada mesmo quando descontados aqueles produtos mais voláteis ou com flutuações mais intensas.
Essa moderação, no entanto, não significa que a inflação acumulada em 12 meses
voltará recuar tão depressa. Isso se explica
pelo fato de as taxas terem sido muito baixas e até negativas entre abril e junho do
ano passado. Na série acumulada em 12 meses, os índices mais baixos registrados naqueles períodos do ano passado, quando as
medidas de restrição à circulação de pessoas
haviam sido mais duras, vão ceder o lugar

para taxas mensais relativamente mais
elevadas observadas neste ano, mas as expectativas apontam para uma acomodação
mais à frente. Mesmo o setor financeiro trabalha com a perspectiva de uma inflação
em torno de 5,01% nos 12 meses deste
ano, segundo o relatório Focus do Banco
Central (BC), diante de uma projeção de
4,81% firmada no finalzinho de março.
Numa aposta de prazo relativamente mais
longo, as apostas dos mercados sugerem
uma inflação ao redor de 3,60% no próximo ano, o que não sugere o temor de descontrole inflacionário à frente.

Pressão menor no campo

O comportamento dos preços recebidos
pelos produtores rurais, capturado pelo Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA), do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), da Esalq/usP, mostra pressões menores vindas do campo. O levantamento
mais recente, referente ao primeiro trimestre deste ano, mostra uma queda real de 5,5%
para os preços da agropecuária em geral frente ao último trimestre de 2020. Os preços dos
grãos baixaram 3,3%, com destaque para as
reduções observadas para os preços do arroz
e da soja. A queda foi mais intensa na pecuária, com baixa de 7,1% na mesma comparação, refletindo os preços menores recebidos pelos produtores de leite e criadores de
suínos. Os preços dos produtos hortifrutícolas desabaram 19,2%, com baixa generalizada. O Cepea desataca, no caso, as quedas
anotadas para os preços do tomate, da uva e
da banana. Cana e café recuaram 1,1% (com
perdas para produtores de cana e algum
avanço no caso do grão).

BALANÇO
t

2 Esse comportamento dos
preços no campo poderá trazer algum alívio nas pressões observadas no atacado,
com possível impacto baixista, mais adiante, nos preços cobrados ao consumidor final. De qualquer forma, trata-se de um ponto
de tensão a menos no cenário inflacionário.
2 A redução real na passagem
do quarto trimestre do ano
passado para o primeiro deste
ano, já descontada a variação
dos preços em geral no atacado
medida pela Fundação Getúlio
vargas (FGv), veio depois de
meses de escalada. Apesar dessa baixa, os preços pagos aos
produtores ainda se encontravam 14,1% mais altos do que no
primeiro trimestre do ano passado, com saltos de 32,8% para
os grãos e avanço de 4,7% nos
preços da pecuária. Como exceções, hortifrútis, cana e café
ficaram mais baratos naqueles
12 meses, com baixas de 9,8%
para verduras, legumes e frutas e de 10,8% na média dos

preços do segundo grupo.

2 Na composição do IPCA-

15 deste mês, as altas da gasolina, do etanol, do óleo diesel e do botijão de gás responderam por 58,3% da taxa
acumulada em quatro semanas. A contribuição havia
sido de mais de 82,0% no
IPCA de março. Houve desaceleração para todos aqueles
preços, a começar pela gasolina, que havia subido 11,26%
em março e passou a anotar
variação de 5,49% entre as
duas semanas finais do mês
passado e a primeira quinzena deste mês.
2 Os aumentos do etanol,
do diesel e do botijão de gás
saíram de 12,59%, 9,05% e
4,98%, respectivamente, para
1,46%, 2,54% e 2,49%.
2 Alimentação e bebidas,
que vinham em desaceleração mais acentuada, subiram
um pouco mais no índice
mais recente, saindo de uma
variação de 0,13% em março
para 0,36% segundo o IPCA15 de abril. A alimentação

no domicílio saiu de ligeiro
recuo em março para elevação de 0,19%, refletindo os
reajustes de 1,73% no preço
do pão francês e de 1,75% no
leite longa vida.
2 Na média calculada pelo
Itaú BBA, os “núcleos” da inflação – medida que descarta
variações atípicas e preços
mais voláteis, refletindo a
tendência dos preços mais
influenciados pelos ciclos da
demanda – saíram de 0,65%
em janeiro para 0,46% no
mês seguinte, recuando para
0,41% em março e agora em
abril para 0,33%.
2 Nas projeções anda preliminares do banco, o IPCA tende a fechar abril com variação
de 0,36% (quase metade da
taxa atual), chegando a 0,55%
em maio e a 0,18% em junho.
Caso se confirmem as previsões, a inflação no segundo trimestre atingiria 1,09%, ainda
conforme o Itaú BBA, o que se
compara com recuo de 0,43%
registrado no mesmo trimestre
do ano passado.

Resgates do Tesouro Direto
superam vendas em R$ 708,5 mi
Os resgates do tesouro Direto superaram as vendas em
R$ 708,5 milhões em março
deste ano. segundo dados do
tesouro Nacional, divulgados
ontem (27), em Brasília, as vendas do programa atingiram R$
3,392 bilhões no mês passado.
Já os resgates totalizaram R$
4,100 bilhões, sendo R$ 1,923
bilhão relativo a recompras
de títulos públicos e R$ 2,176 bilhões a vencimentos, quando o
prazo do título acaba e o governo precisa reembolsar o investidor com juros.
Os títulos mais procurados pelos investidores foram
os vinculados à inflação (Ín-

dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA),
cuja participação nas vendas
atingiu 40,7%. Os títulos corrigidos pela taxa selic (juros
básicos da economia) corresponderam a 35,3% do total,
enquanto os prefixados, com
juros definidos no momento
da emissão, foram 24%.
O estoque total do tesouro
Direto alcançou R$ 62,83 bilhões no fim de março, uma
redução de 0,1% em relação
ao mês anterior (R$ 62,93 bilhões) e aumento de 7,5% em
relação a março do ano passado (R$ 58,44 bilhões).
Em relação ao número de

investidores, 390.394 novos
participantes se cadastraram
no programa no mês passado.
O número total de investidores
atingiu 10.285.781. Nos últimos 12 meses, o número de investidores acumula alta de
57,9%. O total de investidores
ativos (com operações em aberto) chegou a 1.479.805, aumento de 21,9% em 12 meses.
A utilização do tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo
considerável número de vendas até R$ 5 mil, o que correspondeu a 87,8% do total de
455.054 operações de vendas
ocorridas em março. (ABr)
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CPI da Covid começa com
traição na ala governista
CPI deve ouvir
todos os exministros da
Saúde além do
atual titular da
pasta. Mandetta, primeiro
ministro da
Saúde deve ser
ouvido na semana que vem

Raphael Bezerra e Jailson Sena
A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Covid —
que investiga ações ou omissões de autoridades na pandemia — foi aberta nesta terça-feira (27) e confirmou a
derrota de Bolsonaro na indicação do presidente e da relatoria do processo. Durante a
articulação para a votação do
comando da CPI, Ciro Nogueira (PP-PI), um dos quatro senadores aliados de Bolsonaro
que integram a comissão,
apoiou a chapa de Omar Aziz
(PsD-AM) na presidência e Renan Calheiros (MDB-Al).
"Essa CPI não pode servir

para se vingar de absolutamente ninguém. Essa CPI tem
que fazer justiça para milhares
de órfãos que essa pandemia
está deixando", disse Aziz.
"Ninguém de nós aqui conseguirá fazer milagre, mas podemos dar um norte ao tratamento e ter um protocolo nacional. Descobrir coisas que
deixaram de ser feitas e por
quem deixou de fazer, seja ele
ministro, assessor, governador
ou prefeito desse país", acrescentou à BBC Brasil.
A base governista tentou
impedir a indicação do nome
de Renan Calheiros. segundo
aliados, havia conflito de interesse de Renan, tendo em

vista que o filho é governador
em Alagoas.
Durante a reunião, uma liminar da Justiça Federal de
Brasília, concedida ontem (26),
que vetava a indicação de Calheiros ao posto de relator, foi
cassada pelo tribunal Regional
Federal da 1ª Região (tRF1)
por meio de um recurso apresentado pela Advocacia-Geral
do senado e pelo MDB.
Após fazer uma ampla defesa da atuação do governo federal, cujas ações no combate à
pandemia são o principal alvo
da CPI, o líder do governo no senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que o
Executivo não teme as investi-

gações e assume o compromisso de oferecer a sua contribuição
com transparência e fornecendo
todas as informações necessárias para a apuração dos fatos,
“sem perder de vista o interesse
público, que deve nortear o roteiro de trabalho a ser seguido
por esta CPI”.
Bezerra disse ainda que
está convencido de que o julgamento das ações de enfrentamento “da maior crise sanitária da história revelará a lisura da conduta do governo, e,
à luz dos fatos, ficará comprovado que nenhum ato doloso de omissão foi cometido
no combate à pandemia”. (Especial para O Hoje)
Jefferson Rudy - Agência Senado

“Essa CPI tem que fazer justiça para milhares de órfãos que essa pandemia está deixando”, diz presidente da CPI

CPI da Pandemia ouve
na semana que vem
o ex-ministro Mandetta
O relator da CPI da Pandemia do senado, senador
Renan Calheiros (MDB-Al),
apresentou nesta terça-feira (27) o plano de trabalho
ao colegiado. Os senadores
integrantes da comissão terão até o meio-dia desta
quarta-feira (28) para apresentarem sugestões de investigações e convocações
para subsidiar o plano de
trabalho do relator.
Por determinação do presidente da CPI, senador Omar
Aziz (PsD-AM), as reuniões
serão de forma semipresencial. Os integrantes da comissão que sempre estarão
nas sessões presenciais serão
ele, o vice-presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (RedeAP), e o relator.

Oitivas

Antes mesmo da aprovação do plano de trabalho,
os senadores já definiram

que o primeiro a ser ouvido
pelo colegiado, já na próxima terça-feira (4), será o
ex-ministro da saúde luiz
Henrique Mandetta. Entre
outras questões, ele deve
falar sobre a compra de remédios sem eficácia comprovada, como a cloroquina, e também sobre o processo de aquisição de vacinas contra a covid-19.
Os outros ex-ministros
da pasta Nelson teich,
Eduardo Pazuello, e o atual,
Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio
Barra torres, também devem ser ouvidos.
A comissão quer ouvir
também o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o
ex-ministro das Relações
Exteriores Ernesto Araújo.
No que diz respeito aos
gastos públicos, a CPI da
Pandemia deverá ser auxiliada pela Procuradoria-Ge-

ral da República (PGR), pela
Polícia Federal (PF), pelo
tribunal de Contas da
união (tCu) e pelos tribunais de contas estaduais.

Imparcialidade

sob acusações de ser suspeito para a função de relator, por seu filho Renan Filho
ser o governador de Alagoas, Calheiros garantiu que
“se pautará pela isenção,
imparcialidade e despolitização dos trabalhos”.
“A CPI não é uma sigla
de comissão parlamentar
de inquisição, é de investigação. Nenhum expediente
tenebroso das catacumbas
do santo Ofício será utilizado. A CPI, alojada em uma
instituição secular e democrática, que é o senado da
República, tampouco será
um cadafalso com sentenças pré-fixadas ou alvos selecionados”, ressaltou.

Deputado diz que CPI é
para atingir o Governo
Com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em andamento com o objetivo de
investigar ações e possíveis
omissões do governo federal na
pandemia da Covid-19, o deputado federal Zacarias Calil
(Democratas), não concorda
com a ação no atual momento
da pandemia. Para ele, a CPI é
um ato político.
“A CPI é um direito da minoria, e vejo como um ato político e de responsabilidade,
onde eles querem responsabilizar presidente, governadores e prefeitos”, disse o
deputado em entrevista ao O
Hoje. Ele complementa que
“não é o momento de partir
para isso, e sim unir forças e
não ter divisão politicamente no Brasil”.
“O país está passando uma
situação difícil com a pandemia
e a questão econômica, e agora uma situação dessa não é
para desviar o foco”, pontuou.

Para ele, o momento é de ter
“alinhamento com o governo
federal” no enfrentamento da
situação. Com as investigações,
o deputado espera que seja esclarecido as irregularidades
dos recursos destinados a estados e municípios.
“tem que se ver sobre os
desvios de dinheiro liberado
onde foram aprovados pela
câmara e governo. tem que se
ver como esse dinheiro foi gasto”, disse. sobre erros do executivo federal, Calil disse que a
questão da vacinação pode ser
bastante questionada pelos
parlamentares.
“Em relação ao governo federal, a única coisa que poderia pegar é em relação a vacinação, mas que está recuperando sobre isso e não é só o
pais que está numa situação
dessa”, disse. Ele finaliza que
“temos que ver de que maneira eles vão usar isso como
arma política ou não”.

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

Deputado da base diz que é momento de alinhamento
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Os pré-candidatos
Mudança definitiva está prevista apenas para 2022

Depois de 16 anos

em obras, nova
sede da Alego
tem previsão de
entrega em 2021

Iniciada em 2005, a construção da nova sede da Assembleia legislativa de Goiás (Alego), tem previsão de entrega ainda em 2021, 16 anos após o seu início. A edificação, localizada no Parque lozandes, tem um valor total estimado de R$ 114 milhões. O nome do prédio será
uma homenagem ao ex-prefeito de Goiânia Maguito vilela, vítima de Covid-19 no início de deste ano após vencer as eleições municipais. A entrega parcial está prevista
para o segundo semestre desse ano.
Mas apenas nos primeiros dias de 2022, a Alego deve ser
transferida para o novo prédio. O valor estimado da obra é
de R$ 114. 287.101,74. Além de abrigar os parlamentares, o
prédio será sede da Escola do legislativo, que hoje funciona
em um prédio alugado localizado próximo à sede atual, e terá
um grande auditório e três mini auditórios, que poderão ser
utilizados pela população.
O espaço também contará com jardins e um estacionamento com capacidade para quase um mil veículos. A conclusão da obra da nova sede ocorre pouco mais de 16 anos
após o início dos trabalhos, passando por paralisações, rescisão de contrato e uma nova licitação para contratação de
outra empresa para executar os serviços.
Agora, parte dos serviços da nova sede o já foram concluídos e outra está em fase de finalização. O foco, agora,
é a concentração de esforços na etapa de acabamento.

A um ano das convenções partidárias o
mercado já tem noção de que a disputa
presidencial não trará grandes surpresas
com lançamentos vindouros. O desafio
será descobrir quem representará a esperada “terceira via”, com o debate mais
acalorado sobre o desgaste da polarização,
embora recentes pesquisas apontem que
o brasileiro é personalista no voto e pode
optar entre as iminentes candidaturas de
Jair Bolsonaro ou lula da silva. Correrão
por fora, com alguma chance, Ciro Gomes
(PDt) e João Dória Jr (PsDB ou outro partido). Nenhum dos empresários consultados pela Coluna nos últimos dias acredita
que o ex-juiz sérgio Moro vá se lançar ao
Palácio do Planalto.

Extemporânea

Militantes bolsonaristas espalham em
Brasília adesivos com fotos do presidente e o slogan: “Bolsonaro 2022 – Consertamos, Agora avançamos”. É propaganda
eleitoral antecipada.

Drible

Apesar do esforço das autoridades
contra a pandemia, festas estão acontecendo em destinos turísticos praianos.
Em casas particulares alugadas por marcas famosas locais.

Ou seja..

.. famosos bares e boates se mudaram
para amplas mansões alugadas pelos empresários, de preferência na periferia. O
esquema tem aumentado nas capitais, em
especial.

Brecha

A Quinta turma do stJ absolveu um detento que entrou com três chips no presídio após a volta de um indulto, a famosa
“saidinha”. simplesmente porque o Código Penal Brasileiro não prevê como crime
o ingresso de chip de telefone na cadeia,
com acessórios ou similares do aparelho
– este, sim, é proibido.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Migração urbana

Em tempos modernos, o jovem do campo continua a migrar a cada dia mais
para as grandes cidades, e a cada ano mais
cedo. É tradição há décadas. Mas o ‘esvaziamento’ do campo preocupa movimentos
em defesa do apoio sócio-educativo da
turma da roça.

Fixar raízes

uma frente de movimentos sociais apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de
lei 9.273/2017, para o Governo instituir a
Política e o Plano Nacional de Juventude e
sucessão Rural. A conferir.

Tão perto, tão longe

A empresa brasileira que o contratou
tentou driblar a Justiça do trabalho, mas
não conseguiu. Apesar de trabalhar num
navio de bandeira italiana, cuja maior
parte da rota de navegação foi em águas do
Brasil, um jovem conseguiu seus direitos
trabalhistas.

Radiografia da Ordem

O vice-presidente da OAB, luiz viana,
lança amanhã o manifesto “OAB em Defesa da Advocacia”. Reúne lideranças nacionais que pedem melhores condições de
trabalho em meio à pandemia, aumento de
representatividade e resgate de uma instituição apartidária e independente.

Cobram o Governo

Quase sete entre cada dez brasileiros
(67%) acreditam que o Governo federal erra
se não agir agora para combater as mudanças climáticas. Os dados são do levantamento Earth Day 2021, realizado pela Ipsos com entrevistados de 30 nações.

Cobram o patrão

E três em cada quatro pessoas (75%)
afirmam que se as empresas locais não
agirem agora para combater as mudanças climáticas, elas estarão falhando com seus clientes e funcionários.
No mundo, são 68%.

Câmara vota hoje criação de novos
cargos e eleição da Mesa Diretora
Vereadores analisam projeto que cria
4ª vice presidência e mais vagas para
comissões permanentes da Casa
Samuel Straioto
Está prevista para às 11 horas desta quarta-feira (28), reunião da Comissão Mista da Câmara de Goiânia. Em pauta
estará um projeto que cria a
função de 4º vice-presidente e
ainda mais vagas para comissões permanentes do legislativo. No entanto, a discussão
não ficará por aí, a antecipação
das eleições da Mesa Diretora
da Câmara e a reestruturação
de cargos nos gabinetes também podem entrar em pauta. O
tema começou a ser debatido
na reunião desta terça-feira
(27), mas tudo ficou para hoje.
O vereador Juarez lopes
(PDt), tentou colocar uma
emenda para antecipar as
eleições da Casa, mas esta foi
barrada pelo vereador lucas
Kitão (Psl). O vereador alegou erro na tramitação do
projeto, que não cumpriu o
período de interstício de 24
horas na convocação. Além
disso, o parlamentar verificou
outro erro de tramitação: a
proposta não foi disponibilizada no sistema de Informação legislativa (sIl). “Quero
poder entender o projeto para
discutir e acho razoável que
eu tenha a possibilidade de

discutir a matéria e de, antes
de votar, ter a oportunidade
de ser contrário à proposta”,
comentou o vereador que votou a favor de adiar a sessão
da Comissão Mista.
Para lucas Kitão, antecipar
uma eleição da Mesa Diretora
poderia resultar em ilegalidade,
no caso de recondução do presidente Romário Policarpo (Patriota), para um eventual novo
mandato. A antecipação já é discutida pelos vereadores há alguns dias nos bastidores, como
informado pelo O Hoje. O mandato do atual presidente, Romário Policarpo (Patriota), termina no fim do ano que vem.
Há uma intenção em conceder
espaço para o grupo de 14 parlamentares que votaram em
Dr. Gian (MDB) para presidente da Câmara e perderam a
eleição. O gesto é visto como
uma possibilidade e fortalecimento e recomposição do legislativo e uma tentativa de
minimizar desgastes, como foi
no debate acalorado há poucos
dias entre sargento Novandir
(Republicanos) e Pedro Azulão
Júnior (PsB).
Além de Juarez lopes, o
vereador santana Gomes
(PRtB) também é favorável a
antecipação das eleições na

Vereador Juarez Lopes (PDT) tentou emendar uma proposta para antecipar a eleição da Casa
Câmara. Ele também cogita a
apresentação de emendas ao
projeto. “Eu tenho o interesse
de fazer emenda para antecipação da eleição para presidente da Câmara, a possibilidade de a gente fazer isso. temos um ambiente político muito inseguro em Goiânia, temos 28 assinaturas e podemos dar maior segurança política a Casa!”, destacou o parlamentar a reportagem. também há a possibilidade de reestruturação de cargos dos gabinetes, o que poderia resultar
na contratação de mais comissionados, mas com o mesmo teto disponível para cada
vereador. vale ressaltar que
nos bastidores também foi co-

gitada a possibilidade de criação de verba indenizatória,
mas o tema perdeu força.
Originalmente, o projeto
cria mais um cargo na Mesa
Diretora, o da quarta vice-presidência e ainda de mais vagas
em comissões permanentes
do legislativo. A de Constituição, Justiça e Redação (CCJ),
principal comissão da Câmara
que já teve aumento de duas
vagas na legislatura passada,
pelo projeto terá mais duas vagas, passando de nove para 11
o número de integrantes. A Comissão Mista passará a ter 23
membros e as comissões de
Educação e Cultura, Ciência e
tecnologia, saúde e Assistência social; trabalho e servi-

dores Públicos; e Habitação,
urbanismo e Ordenamento
urbano terão 9 membros.
“É um projeto que trata
simplesmente de vagas nas comissões e a quarta-vice presidência. Não entendi porque
houve polêmica. A Mesa abriu
oportunidade para que os vereadores tenham espaço em comissões importantes na Casa e
assim possam discutir os projetos”, afirmou o presidente
da Comissão Mista, vereador
Cabo senna (Patriota). A suspensão da reunião desta terçafeira havia sido feita a pedido
do vereador Clécio Alves
(MDB), que atendeu o questionamento de lucas Kitão. (Especial Para O Hoje)
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DEcisão na segunda rodada
Bruno Corsino/ACG

Com a possibilidade do LibertadPAR disparar no
grupo F, Atlético
Goianiense visita
o Palestino-CHI
sabendo da necessidade de vencer
Felipe André
Com uma dura sequência
de jogos em poucos dias, o
Atlético Goianiense se prepara para o segundo jogo da fase
de grupos da Copa sul-Americana. O rubro-negro estreou
na última semana contra o
Newell’s Old Boys-ARG, mas ficou no empate por zero a zero
no estádio Antônio Accioly,
agora os goianos se preparam
para enfrentar amanhã o Palestino-CHI, no estádio san
Carlos de Apoquindo, o duelo
vai começar às 21h30 (horário
de Brasília).
No mesmo dia e horário, o
outro duelo pelo grupo F acontece. O Newell’s Old Boys-ARG
recebe o líder da chave libertad-PAR, no estádio El Coloso de Parque. Os paraguaios
venceram os chilenos na primeira rodada e estão na ponta com três pontos, dois a mais
que os brasileiros e os argentinos. um novo empate do
Atlético Goianiense, poderia
deixar a equipe a quatro pontos, o que não poderia ser revertido no primeiro duelo entre os times, agendados para a

No clássico
contra o Goiás,
João Paulo
marcou gol e
agora vai
disputar a
primeira
partida fora
do país de sua
carreira

FASE DE GRUPOS

ta-feira da próxima semana
(6/5). Esse duelo pode valer a
primeira colocação no término do primeiro turno, lembrando que apenas o campeão de cada chave avança
para a fase de mata-mata.
“O nosso objetivo é chegar
lá e conquistar a vitória, que é
de suma importância para a
sequência da competição. Com
o triunfo vamos entrar na competição e ter o confronto contra o libertad-PAR, mas essa é
uma situação que vamos deixar mais para frente, pois o
nosso foco agora é o PalestinoCHI”, destacou João Paulo.
Com seis jogos desde o seu
retorno para a segunda pas-

sagem no Atlético Goianiense,
o meio-campista João Paulo
marcou duas vezes, incluindo
o último gol na vitória sobre o
Goiás. O jogador, de 30 anos,
vai disputar pela primeira vez
na carreira amanhã, uma partida oficial fora do Brasil.
“todo jogador almeja disputar uma competição internacional, é o meu primeiro
jogo fora do país e estou feliz
por estar acontecendo isso. O
Atlético me proporcionou essa
oportunidade e agora temos
que fazer uma boa partida
com meus companheiros, para
trazer o resultado positivo”, finalizou João Paulo. (Especial
para O Hoje)

APARECIDENSE

Atlético-GO e Aliança
conhecem adversárias no
Brasileiro Feminino A-2
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os grupos que vão disputar o Campeonato Brasileiro Feminino A-2, a segunda divisão nacional. Assim como na última temporada, são dois representantes do estado de Goiás,
mas desta vez o Aliança vai
participar, no lugar do
Goiás, que encerrou suas
atividades na categoria, juntamente com o Atlético
Goianiense, que esteve na
competição em 2020.
Na última temporada,
o Atlético Goianiense terminou na penúltima colocação do grupo D, ficando
a frente apenas do sercMs e nos critérios de desempate. Em 2021, o rubro-negro que segue sob o
comando do treinador
Wagner Gomes, vai estar
no grupo D ao lado de: vila
Nova-Es, Fluminense-RJ,
Criciúma-sC, Red Bull Bragantino-sP e uma equipe
que ainda precisa ser definida. O Aliança, por sua
vez, está no grupo E, ao
lado de: Juventude-BA, Mixto-Mt, sERC-Ms, CREssPOM-DF e Atlético-MG.
Na primeira fase, os 36
participantes se dividem
em seis grupos, onde todos
se enfrentam em cinco rodadas. Avançam na competição os dois melhores
colocados de cada chave
além dos quatro melhores
terceiros lugares. Na fase
seguinte é realizado um
sorteio para definir os confrontos e mandos de campo. A competição segue em

terceira rodada. “Estamos procurando a primeira vitória na
Copa sul-Americana, estamos
focados na competição e esperamos fazer um grande jogo
no Chile. Respeitamos o Palestino-CHI, mas a nossa mentalidade é atuar fora de casa e
conseguir o triunfo e trazer os
três pontos para Goiânia”, revelou o meio-campista João
Paulo.
Com o duelo dias antes da
segunda partida da semifinal
do Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense sabe da importância de vencer o Palestino-CHI. Na terceira rodada, o
rubro-negro enfrenta o libertad-PAR, fora de casa, na quin-

esquema eliminatório até a
grande final. Os quatro times classificados para as
semifinais garantem o
acesso à elite do futebol feminino nacional.
A competição está prevista para começar no domingo (16/5) e, seguindo os
moldes da edição anterior,
conta com a participação de
36 equipes. Para preencher
todas as vagas, cada estado
tem direito a um representante referente ao campeão
dos campeonatos estaduais,
e os quatro clubes rebaixados da série A-1 2020
também participam. Além
disso, é utilizado o Ranking Nacional de Clubes
para preencher as vagas
excedentes. Para a edição
2021 falta apenas um time
a ser definido.
Na primeira rodada, o
Atlético Goianiense vai jogar fora de casa. O rubronegro tem estreia prevista
para o dia 16 de maio, contra o Red Bull Bragantino, em são Paulo. O horário e local ainda não foram
divulgados. A primeira
partida do rubro-negro
como mandante, será na
segunda rodada diante do
Fluminense-RJ.
O Aliança também vai
estrear como visitante. A
equipe goiana vai enfrentar
o Atlético-MG, em Minas
Gerais. Na segunda rodada,
vai seguir como visitante ao
enfrentar o Mixto-Mt e só
vai atuar como mandante
na terceira rodada, diante
do sERC-MG. (Felipe André, especial para O Hoje)

Alex Henrique mantém os
“pés no chão” sobre classiﬁcação
A Aparecidense conquistou
uma importante vitória na partida de ida das quartas de final
do Goianão 2021 ao golear a Jataiense por 3 a 0, no estádio
Arapucão e pode perder por
até dois gols de diferença que
mesmo assim se classifica para
as semifinais da competição
Até o começo da partida, o
artilheiro da competição era o
atacante Roberson, do Atlético
Goianiense, que somava seis
gols. Então, Alex Henrique tratou de fazer dois gols diante da
Jataiense, o primeiro após uma
bela assistência de Albano e o segundo, com uederson deixando
o jogador livre para empurrar
para as redes. Assim, Alex que tinha cinco gols, agora assume a
artilharia, com sete.
“A gente sabia que iria encontrar dificuldades aqui, mas

conseguimos fazer o que vínhamos fazendo, então, mérito de toda a equipe e eu pude
estar numa grande tarde para
poder ajudar. Demos um grande passo é importante, mas temos que manter os pés no
chão, porque temos mais noventa minutos, manter a tranquilidade, poder fazer um
grande jogo em casa e sacramentar essa classificação para
a semifinal”, ressaltou o atacante da Aparecidense.
Pelas circunstâncias do jogo,
a Jataiense que conseguiu segurar bastante a Aparecidense
até fazer o 2 a 0, saiu de campo com um resultado nada favorável e agora terá que reverter a vantagem fora de seus
domínios. O clube de quebra
ainda não terá Gustavo Eugênio, que levou o terceiro ama-

relo e por isso cumpre suspensão. Felipe Martínez e Cristiano disputam a outra vaga. “É
difícil, mas sabemos que no futebol nada é impossível. Agora
é respirar e nessa semana trabalhar ainda mais e fazer um
bom jogo lá na volta”, disse o
zagueiro Gustavo Eugênio.
No lado da Aparecidense, o
treinador thiago Carvalho terá
o retorno de dois atletas que
cumpriram suspensão no jogo
de ida: o zagueiro Wesley Matos e o volante Diego lorenzi.
Assim, ele terá mais “problema” para ajustar a equipe que
vem vindo bem e goleou a Jataiense por 3 a 0.
O jogo de volta acontece no
próximo sábado (01/05), no estádio Aníbal Batista de toledo,
às 16 horas. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
Edvaldo Assis Melo

Atacante (esq) foi autor de dois gols em vitória por 3 a 0 sobre a Jataiense

8

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021

ESPORTES

Em busca da evolução
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Adaptado a novas
funções, Pedro
Bambu quer continuar evoluindo e
ajudando o Vila
Nova
Breno Modesto
Na próxima sexta-feira (30),
o vila Nova pode ser a primeira equipe classificada para as
semifinais do Campeonato
Goiano. A partida de volta das
quartas de finais da competição, contra o Anápolis, que seria no sábado (1), foi adiantada
para sexta (30). O pedido partiu do próprio Galo, que alegou
que alguns de seus atletas terão
seus contratos expirados ao
fim do mês de abril.
De acordo com o volante
Pedro Bambu, a mudança não
traz dificuldades ao tigre na
questão da preparação para o
duelo e que todos os jogadores
estão tranquilos. Para ele, é
preciso trabalhar ainda mais
firme para suprir o dia a menos que vão ter de treinamento na semana.
“Estamos tranquilos quanto a isso. Não vemos nada de
dificuldade. Nos comunicaram e o nosso time está tranquilo quanto a isso. Estamos
cientes do que temos que fazer. vamos respeitar a equipe
do Anápolis, porque sabemos

Multifuncional, Pedro Bambu quer seguir ajudando o Tigre independentemente da posição em que jogar
que não podemos dar brecha
de jeito nenhum, por ser um
jogo decisivo. vamos trabalhar mais firme ainda durante a semana, para que a gente
possa fazer um grande jogo,
entrar focado e manter nosso
nível de concentração, como a
gente vem fazendo nos jogos”,
explicou o jogador.
Desde que chegou ao Colorado, Pedro Bambu tem atuado em várias funções diferentes, ajudando, além da defesa, o ataque vilanovense.

segundo ele, por não ter feito
categoria de base, é necessário
estar sempre buscando ajuda
dos companheiros para seguir evoluindo.
“Devo esta evolução aos
treinadores que tive, aos meus
amigos em campo. Como eu
não tive (categoria de) base, eu
precisava me aprimorar no
dia a dia, e era o que eu vinha
fazendo desde que eu cheguei
aqui (em Goiás). sempre pedia
para as pessoas me ajudarem,
como fazia com o João Paulo

LIGA DOS CAMPEÕES

sanches, no Atlético. são pessoas que, cada vez mais, contribuem com a minha melhora dentro de campo, com a
minha tomada de decisão. Isso
ajuda bastante. E eu procuro
melhorar todos os dias. tenho
certeza de que ainda tenho
muito a melhorar, pois o futebol vem evoluindo a cada dia”,
comentou Pedro Bambu.
Ao ser questionado sobre
onde deseja atuar, Bambu
diz que jogará onde Wagner
lopes optar e que seu desejo

é contribuir da melhor maneira possível.
“Eu espero ajudar e contribuir da melhor maneira possível. Onde ele (Wagner lopes)
optar por me colocar, vou fazer
o meu melhor e continuar ajudando,tenho que melhorar algumas coisas, sim, como a finalização. Mas, com o tempo,
isso vai acontecer, porque só
aprimoramos isso nos treinamentos e executando dentro
de campo”, finalizou Bambu.
(Especial para O Hoje)

SUB-23

Tigre anuncia
reforço para o
time de aspirantes

Equipes empataram na Espanha em jogo bem equilibrado

Real Madrid e Chelsea ﬁcam na

igualdade em primeiro jogo da semi
um jogão aconteceu na tarde desta terça-feira (27/04) entre Real Madrid e Chelsea, no
estádio Bernabéu, na Espanha. As equipes se enfrentaram pelo primeiro jogo da semifinal da liga dos Campeões
e a partida terminou em 1 a 1,
com gols de Benzema e Pulisic.
O jogo terminou com 50% de
posse de bola para cada.
O jogo contou com sete
brasileiros em campo e começou bastante equilibrado
até o time inglês tomar as
principais ações da partida e
Werner parar em uma bela
defesa de Courtois. Não demorou muito para o Chelsea
fazer o primeiro e Pulisic driblou o goleiro e mandou para
o fundo das redes. O Real
Madrid então buscou o empate após poucas tentativas
saiu o gol do alívio. Militão

desviou de cabeça e Benzema
matou no peito e finalizou
sem chances para Mendy.
um segundo tempo pouco
movimentado, o Chelsea tentou ganhar ainda mais a vantagem fora de casa e tentaram com James, Ziyech e Havertz, mas pararam nas excelentes defesas do goleiro
belga. O Real Madrid assustou apenas na bola para de
Kroos e em um chute para
fora de varane.

PSG x Manchester City

um jogo de duas equipes
que buscam sua primeira taça
na história da competição e os
milionários Paris saint-Germain e Manchester City se
enfrentam nesta quarta-feira
(28/04), às 16 horas, no ParcdesPrincess.
O Paris saint-Germain che-

ga completo para o confronto
com volta de Marquinhos para
a defesa. verratti deve ser titular no meio-campo e a esperança de gols parisiense é
com a dupla Neymar e Mbappé, que buscam uma vantagem em casa para chegarem
tranquilos no jogo de volta.
sem Bernat, Diallo deve seguir
na lateral-esquerda.
No lado do Manchester
City, Guardiola busca anular os
dois atacantes do Paris, mas
também sabe que seu time
tem qualidade para marcar.
virtualmente campeão inglês
e recentemente campeão da
Copa da Inglaterra. O treinador aguarda a volta do zagueiro stones, que cumpriu
suspensão de três jogos e sterling pode perder espaço para
Bernardo silva. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Apesar da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
não ter divulgado a data
de início do Campeonato
Brasileiro de Aspirantes, o
vila Nova segue reforçando
sua equipe para a disputa
da competição.
No início da tarde de
ontem (27), a diretoria colorada confirmou a chegada do volante Felipe trindade, de 20 anos, para se
juntar ao elenco sub-23 colorado. O jogador estava
atuando pelo Pinhalnovense, de Portugal, onde
participou de quatro partidas e marcou um gol.
Felipe se mostrou motivado em sua chegada ao
tigre e diz estar preparado
para ajudar e contribuir da
melhor maneira possível.
“Chego muito feliz e motivado em fazer parte desse grande clube. Estou preparado para dar o meu melhor e ajudar a equipe alcançar os objetivos desta
temporada. Espero contribuir da melhor forma possível”, disse Felipe.

Natural do Distrito Federal, Felipe iniciou a carreira aos 8 anos, pelo sesc
taguatinga Norte, e, dos 10
aos 13 anos, atuou em diversas escolinhas do Estado.
O volante teve uma breve
passagem pelo santos, onde
fez testes e foi aprovado. Porém, problemas de registro o impediram de defender o Peixe. Além do clube
paulista, o atleta também
teve passagem nas categorias de base do Deportivo la
Corunã, da Espanha, e do
Braga, de Portugal.
sobre a oportunidade
no Colorado, Felipe revela
que sua vontade é jogar
bem para ter uma grande
sequência de jogos pelo clube. “vejo essa chance no
vila Nova como uma grande oportunidade de apresentar meu futebol. Chego
com uma grande vontade
de jogar, poder mostrar o
meu futebol e ter uma grande sequência com a camisa
do vila”, concluiu Felipe
trindade. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

TABELA DE JOGOS - HOJE
campeonato paulista

21hs - são caetano x ituano

campeonato baiano

19h30 - vitória x vitória conquista

campeonato paranaense

16hs - rio branco-pr x cascavel

campeonato pernambucano
18h45 - retrô x santa cruz
20hs - salgueiro x sete setembro

sul-americana

19h15 - independiente x torque
19h15 - athletico x metropolitanos
21h30 - rosario x san lorenzo

21h30 - tolima x talleres
21h30 - emelec x rb bragantino
21h30 - melgar x aucas

liga dos campeões

16hs - psg x manchester city

la liga

14hs - athletic bilbao x valladolid

libertadores

19hs - defensa x universitário-per
19hs - nacional-uru x atl.nacional
21hs - river plate x jr barranquilla
21hs - ind. santa fé x fluminense
23hs - olimpia x always ready
23hs - barcelona x the strongest
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A retomada das obras dos Cmeis em Aparecida de Goiânia poderia ajudar a diminuir o déficit de vagas na cidade, que ultrapassa 7 mil

Obras em Cmeis completam
oito anos sem conclusão
Moradores destacam o abandono das obras das creches municipais de Aparecida de Goiânia

João Paulo Alexandre
Moradores de dois setores
de Aparecida de Goiânia sofrem com o abandono das
obras de Centro Municipais de
Educação Infantil (Cmeis): Comendador Walmor e Jardim
Alto Paraíso. Os trabalhos em
uma das construções estão parados há cerca de 8 anos e o local hoje conta com um mato
muito alto e não há qualquer
tipo de isolamento do espaço, o
que aumenta a sensação de
insegurança da comunidade.
No Jardim Alto Paraíso, o
Cmei não conta com um colaborador no local há cerca de
cinco anos. Divino Dias de Oliveira, que mora no setor há 30
anos, afirma que a obra abandonada serve como esconderijo para usuários de drogas e
ainda traz perigos para as
crianças do bairro. “A gente vê
muita criança entrando na
obra para subir na caixa d’água
que é alta e se alguém cair lá de
cima, certeza que morre”.
Além disso, Divino destaca
que todo o material de construção que ficou na obra após
o abandono foi roubado. segundo isso, essa situação traz
ainda mais prejuízo aos cofres
públicos, tendo em vista o
novo gasto que será feito para
que as obras sejam continuadas. O morador ainda pontua que o Cmei inacabado impacta, principalmente, nas famílias que precisam de um lugar onde deixar os filhos pequenos para os pais irem trabalhar. Divino destaca também que a construção poderia
ajudar a diminuir o déficit de
vagas na cidade, que atualmente ultrapassa os 7 mil.

Obras paradas acumulam relatos de insegurança e afastam esperança de quem precisa de vaga

Comendador Walmor

A situação não é diferente
há oito quilômetros dali. No
setor Comendador Walmor,
as obras já se arrastam por
uma década e meia. E segue
sem previsão de término. O local também conta com mato
alto e nenhum tipo de segurança no local. Moradores afirmam que a construção abandonada serve para esconderijos de criminosos e temem
que crianças se machuquem
com restos de materiais que ficaram expostos por alí.
“O local é perigoso. têm
muitos malandros que se escondem lá dentro e sobem na
caixa d’água para ficar mirando as casas dos outros. As crianças que brincam no espaço podem se machucar com as pontas de ferro que estão expostas
na construção”, lamenta Ân-

gela Rodrigues, que mora em
frente à obra paralisada.
Ângela afirma que ver a
obra abandonada causa uma
certa tristeza, já que tem dois filhos e nenhum deles conseguiu vaga nos Cmeis do município. A situação ainda ganha
mais preocupação, pois o espaço acaba sendo utilizado por
outros moradores como local
de queima de lixo. Com isso, a
fumaça e os focos de incêndio
trazem risco à saúde de quem
vive na região. “Hoje [ontem]
pela manhã, tivemos que ir até
o local para apagar um foco de
incêndio causado por queima
de lixo lá dentro”, pontua.
A secretaria Municipal de
Educação de Aparecida de
Goiânia informa que as duas
obras de Cmeis estão paralisadas por conta do abandono
das empresas vencedoras da

licitação por declaração de
falência e que um novo processo licitatório será realizado assim que o município sair
do estado de calamidade pública por ocasião do combate
à Covid-19.

Mais do mesmo

Apesar disso, a situação de
obras paralisadas não é uma
novidade no município que
compõe a Região Metropolitana de Goiânia. No último dia
21 de abril, O Hoje mostrou
que moradores do Jardim Eldorado vivem o dilema de
contar com o Cmei no bairro,
mas sem previsão de término
para construção. “Essa obra
está abandonada há anos. talvez se tivessem concluído,
não estaríamos desse jeito.
Muitas mães estão tendo que
se virar. Conheço algumas vi-

zinhas que estão na mesma situação que eu”, conta Gabriela sousa, que espera por uma
vaga na educação infantil
para a filha Alice Gabriele,
de 2 anos, há mais de um ano.
A situação de Gabriela se
esbarra com a de outras mães,
que acabam tendo que pagar
alguém para cuidar da filha enquanto ela e o marido saem
para trabalhar. A cidade conta com 7.060 crianças aguardando por uma vaga nos
Cmeis da cidade. Apesar do
alto número, a situação na cidade ainda deu uma ‘melhorada’, levando em consideração que, há dois anos, o déficit
de vagas ultrapassava os 10
mil. uma justificativa plausível
para essa retração é o fato dos
pais perderem o interesse em
colocar os filhos para as aulas
presenciais devido à pandemia
do novo coronavírus.
Na época, a secretaria Municipal de Educação da cidade
informou que, desde o início de
2020, ampliou os convênios e
que isso levou à redução de
mais de 2.450 crianças dentro
do déficit. segundo a pasta, os
pais perderam interesse em
matricular os filhos nas creches
municipais devido à impossibilidade de mantê-los nas unidades educacionais por causa
das restrições da pandemia.
A sME ainda pontuou que,
durante o biênio 2020/2021,
até o mês de abril, o número
de crianças no cadastro de
7.060, mas o cadastro para
vagas no CMEIs fica aberto ao
longo do ano e pode ter variação para mais ou para menos de transferências, desistências ou a ampliação do
número de vagas.

Um quarto não têm acesso à educação remota
Pelo menos 25% dos alunos da rede municipal de Aparecida de Goiânia não têm
acesso às aulas remotas, de
acordo com a secretaria de
Educação do município. Isto
porque o tipo e a velocidade
de conexão à internet podem
não ser suficientes para que
os alunos consigam ter acesso ao ensino à distância. As informações são referentes ao
ano de 2020.
Mesmo com internet em
casa, parte dos alunos não
participa das aulas. uma das

alternativas encontradas pelas unidades de ensino, conforme explica a professora
Idelma Oliveira, superintendente de ensino da secretaria
Municipal de Educação de
Aparecida, é que os pais dos
alunos que não conseguem
acesso às aulas on-line recolham atividades impressas
nas escolas.
segundo ela, para estes
alunos, são entregues as devolutivas de atividades com
avaliação diferenciada. De
acordo com formulários

preenchidos por pais de alunos matriculados, 25% de toda
a rede optou pela retirada de
atividades impressas em 2020.
Dentro desse universo de
estudantes há crianças que
não possuem acesso à internet
e pessoas que optaram pelas
atividades por outros motivos. Entre eles está o de que o
acesso a pacotes de dados de
rede de internet móvel não é
suficiente para assistir às aulas on-line. O levantamento
para o ano letivo de 2021 ainda não foi concluído.

Retomada gradual

Em Aparecida, as aulas tiveram início seguindo a mesma dinâmica estabelecida
pelo Regime de Aulas Não
Presenciais, com atividades
planejadas e executadas por
meio de aplicativos como
WhatsApp. No início deste
ano, o secretário municipal de
Educação, professor Divino
Gustavo informou que o retorno das aulas presenciais
já possuía pareceres favoráveis do Centro de Operações
Emergenciais (COE) e do Co-

mitê Municipal de Prevenção
e Enfrentamento à Covid-19.
No entanto, a pandemia se
agravou de lá para cá.
“De princípio, acreditamos
que o retorno presencial será
de forma gradual com percentual médio de 30% dos
alunos matriculados em cada
escola e Cmei de acordo com
a Portaria n° 090 publicada no
Diário Oficial do dia 10 de
novembro de 2020 que estabelece as regras para essa retomada”, explicou o secretário. (Especial para O Hoje)
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Feirantes temem confusão na volta à Praça

Feira Hippie:
começam
discussões
para retorno
dos feirantes
Daniell Alves
Foi publicado um decreto no Diário Oficial de Goiânia
que estabelece a criação de um grupo de trabalho para
apresentar um plano de ação sobre o retorno das feiras Hippie e da Madrugada para a Praça do trabalhador. O grupo será presidido pelo titular da secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Economia Criativa (sedec).
Os integrantes devem discutir sobre as normas e maneiras de cadastros para os feirantes ocuparem o local, além
de definir quais serão os dias e horários de montagens, critérios de licenciamento para os montadores de bancas, o
modelo destas bancas, a localização de cada feirante e ainda como a praça será utilizada em dias e horários sem a
realização das feiras.
De acordo com o documento, o trabalho deve ser realizado no prazo de 90 dias a partir da publicação. No total, serão 11 representantes do Paço Municipal, dois vereadores, um do Ministério Público do Estado, um da empresa responsável pelo terminal Rodoviário de Goiânia e
outras entidades ligadas às feiras, ambulantes e empresários da Região da 44. A previsão é que não haja remuneração para a participação neste trabalho que será realizado de maneira remota.
Com o possível retorno à Praça do trabalhador, os feirantes temem confusão, já que nem todos os comerciantes
estão regularizados junto à Prefeitura de Goiânia. As feiras
têm sido realizadas em ruas da Região da 44 de forma provisória. Outra preocupação é se o espaço será suficiente para
abrigar todos os comerciantes, explica o presidente da Associação dos Feirantes, Waldivino da silva.
“sem o aditivo que a praça tem que fazer, tem uma
área de cerca de 4 mil metros que precisa ser juntada com
esse espaço. Hoje, a praça tem capacidade para 5,2 mil
bancas. Então não comporta todo mundo, mas com este
aditivo e o protótipo de bancas que iremos mostrar e padronizar, temos uma grande esperança que vai comportar
todo mundo”, afirma.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura para
saber o quantitativo de feirantes regularizados e com irregularidades no cadastro, mas não houve resposta antes
do fechamento desta edição. Até o início deste ano, de acordo com Waldivino, eram mais de 4 mil que não estavam
com os cadastros regularizados.

Movimentação

A estimativa é que cerca de 40 mil pessoas passaram pela
Feira Hippie no último fim de semana após a liberação para
funcionamento na sexta, sábado e domingo. O presidente
da Associação vê o movimento como positivo, mas informa que o número é metade da meta - 80 mil pessoas.
segundo ele, são registradas movimentações específicas para cada dia e trecho da feira. Isto porque a parte de
cima, próxima à Avenida Independência, tem boa movimentação para o varejo no dia de domingo. Já no sábado
o fluxo foi maior na parte central da feira e sexta o trecho
que mais ficou movimentado foi o que fica em frente à Rodoviária de Goiânia.
Após permanecer por um período sem atividades, devido à pandemia do coronavírus, a realização da feira foi
autorizada em julho do ano passado por meio do Decreto
Municipal nº 1313, que se refere às Feiras Especiais cadastradas junto à sedetec. segundo a Prefeitura de
Goiânia, é imprescindível que os feirantes sigam o Protocolo Geral para todas as atividades econômicas em funcionamento. É obrigatório o uso de máscara facial, disponibilização de preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos e garantir a ventilação natural nos
espaços são algumas das normas estabelecidas. Além do
Protocolo Geral, os feirantes também devem seguir o Protocolo Específico para Feiras Especiais definidos pela secretaria Municipal de saúde (sMs).

Obras atrasadas

As obras da Praça do trabalhador, previstas para terminarem em junho deste ano, estão atrasadas há mais de
um ano. A primeira previsão de entrega divulgada pela Prefeitura era para novembro de 2019, no mesmo ano em que
ela começou.
A reforma prevê um novo sistema de drenagem para
evitar alagamentos, construção de banheiros públicos, uma
sede para a associação e rádio dos feirantes e também uma
área para estacionamento de ônibus dos clientes que vêm
de outras cidades e estados para fazer compras na região.
(Especial para O Hoje)
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Ingresso de chip de celular em
presídio não é crime, decide STJ
A Quinta turma do superior tribunal de
Justiça (stJ) absolveu do delito previsto no
artigo 349-A do Código Penal um detento
que, após saída temporária da prisão, voltou para o estabelecimento com três chips
de celular. segundo entendimento da turma, entrar em presídio com chip de celular
não corresponde ao crime de fazer ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização legal (artigo
349-A do Código Penal). Essa conclusão decorre da observância estrita ao princípio da
legalidade, tendo em vista que o legislador
se limitou a punir a introdução de telefone
ou similar na prisão, não fazendo qualquer
referência a seus componentes ou acessórios.O relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, não havendo lei
prévia que defina como crime o ingresso de

chip em presídio, impõe-se a absolvição do
acusado, como consequência da aplicação
do princípio da legalidade.Em reforço a
essa posição, o magistrado citou precedentes do stJ que entenderam ser necessária a
estrita observância do princípio da legalidade na tipificação de condutas penais, a
exemplo do RHC 98.058, no qual a sexta turma afastou uma condenação por adulteração de sinal identificador de veículo porque
o fato envolveu um semirreboque, e não um
veículo automotor, mencionado expressamente na definição do crime pelo Código Penal.Além de absolver o detento pelo delito
do artigo 349-A do CP, a Quinta turma readequou sua pena pelo crime de tráfico de
drogas para sete anos de reclusão – mantendo, contudo, o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Prevalência dos
direitos da criança
O ministro do stJ, Reynaldo da Fonseca, substituiu
a prisão preventiva de Julia
lotufo, viúva do capitão
Adriano da Nóbrega, pela
prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares
adicionais. A decisão ocorreu com base nas modificações no artigo 318 do CPP. "A
lei 13.769, de 19/12/2018,
estabelece a substituição da

prisão preventiva por prisão
domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou
pessoas com deficiência,
bem como disciplina o regime de cumprimento de pena
privativa de liberdade de
condenadas na mesma situação, tendo incluído no
CPP os artigos 318-A e 318-B",
explicou o relator.

Compartilhamento
de inteligência
Criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
grupo operacional do Centro
de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ) iniciou a criação e a articulação da rede
de centros de inteligência locais, que deverão ser instalados pelos tribunais federais, estaduais e do trabalho
de todo o país. O tema foi de-

batido em encontro realizado nessa semana. De
acordo com o CIPJ, cada tribunal, com total autonomia, criará um Centro de
Inteligência, que estará interligado ao CNJ. Este, por
sua vez, fará a conexão de
toda a estrutura em nível
nacional com todos os segmentos da Justiça.

Caixa deve ter 60% dos
empregados presenciais
O ministro Mauricio Godinho Delgado, do tribunal
superior do trabalho, deferiu liminar para determinar que sejam mantidos, em
serviço, 60% dos empregados da Caixa Econômica Federal (CEF) durante a paralisação de 24 horas da categoria, anunciada para a zero
hora desta hoje (27). segun-

do o ministro, a medida é necessária, especialmente no
momento de crise sanitária,
para evitar prejuízos graves eventualmente decorrentes da suspensão das atividades relacionadas ao pagamento do auxílio emergencial (federal, estadual ou
municipal) e ao atendimento à população carente.

Novo adiamento
faz parecer que
Covid só é ameaça
para o Judiciário
O presidente do TJGO, desembargador Carlos França,
prorrogou até o 14 de maio
de 2021, a suspensão do
atendimento presencial. Enquanto isso, o próprio TJGO
libera abertura de atividades
como academia, igrejas, botecos, como se exatamente o
Judiciário não fosse atividade essencial. Paradoxalmente, a prorrogação diz que
leva em consideração o agravamento da pandemia no
Estado de Goiás.

RÁPIDAS

t

2 “Lava Jato” do Rio – Ministro Gilmar Mendes retira
de juiz Marcelo Bretas a
competência para julgar advogados.
2 STJ – sem citação de
companheira, partilha de
bens é nula.
2 STM - três pessoas, um deles soldado do Exército, após
terem sido flagradas montando uma suposta patrulha do
Exército para extorquir migrantes na faixa de fronteira
entre o Brasil e a Bolívia, em
Mato Grosso do sul.

Proﬁssionais de Educação Física
são excluídos do grupo prioritário
Os profissionais de Educação Física que atuam em Goiânia foram retirados do grupo
prioritário de vacinação contra
a Covid-19. A decisão foi comunicada ao Conselho Regional de Educação Física (Cref),
que busca diálogo para tentar
reverter a situação. uma parcela da categoria chegou a receber doses do imunizante.
O Cref explica que, conforme o entendimento inicial, os profissionais da área
são reconhecidos como da
saúde e estavam no grupo
prioritário de vacinação da
Capital. Contudo, desde a última semana, alguns postos
de vacinação já estariam recusando imunizar os membros, aponta o presidente do
Cref, Marcelo de Castro spada.
sem entender a situação, o
Conselho entrou em contato

com a secretaria Municipal
de saúde (sMs) e foi informado que estes profissionais foram excluídos por conta da
portaria publicada pelo Ministério da saúde (Ms). O documento determina que somente seja reconhecido como
profissionais prioritários aqueles que estejam vinculados a
uma unidade de saúde.
O presidente do Cref aponta
que ‘este é um problema nacional’. segundo ele, o conflito entre o entendimento também afeta outras áreas, como a veterinária. Marcelo afirma que irá enviar um ofício ao Ms para buscar outras formas de diálogo.

Doses de cautela

De acordo com a sMs, tal estratégia visa garantir a vacinação contra a Covid-19 para
os trabalhadores que estão

mais expostos à esta doença e
fazem parte dos serviços essenciais no enfrentamento à
pandemia pelo novo coronavírus. “Cabe ressaltar que as
doses utilizadas para vacinar os
trabalhadores de saúde constituem-se de 30% das doses
encaminhadas pelo Ministério
da saúde aos idosos, conforme
pactuado pelo COE Estadual,
[Centro Estadual de Operações
de Emergências]”, diz a pasta.
A secretaria ainda ressalta que, considerando que o
grupo de idosos é o mais atingido pela pandemia e que
nem todos foram ainda vacinados devido a indisponibilidade de doses, os 30% destinados a trabalhadores de saúde devem ser utilizados com
cautela, conforme as recomendações. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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Comida ﬁca mais barata e preço
da cesta básica reduz 3,80%
Arroz, óleo e café foram os itens que impulsionaram a redução, segundo pesquisa de preço
Maiara Dal Bosco
A cesta básica ficou mais
barata em Goiânia, segundo
pesquisa realizada pelo Procon Municipal entre os dias 12
a 23 de abril. A queda observada foi de 3,8%, já que o preço médio dos itens, que era de
R$ 524,75 em fevereiro, passou
para R$ 504,79 em abril, o que
representa uma economia de
R$ 19,96. O órgão analisou o
preço de 29 itens que integram a cesta básica em 10 redes de supermercados, localizados nos bairros Central, Marista, Aeroporto, Jardim Goiás,
vila legionárias, Maria José e
Coimbra.
Os produtos que mais registraram aumento nos preços foram tomate, com variação de 441,86%, batata inglesa,
com variação de 364,34%, banana nanica, que teve variação
de 146,63%, banana prata, com
variação de 107,27% e margarina de 500 gramas, que apresentou variação de 121,14%,
considerando-se a análise da
mesma marca.
Já os itens que apresentaram menores variações entre
os 29 produtos pesquisados,
foram o óleo de soja, o café,
com embalagem de 500g e o arroz, com embalagem de 10kg.
O preço do óleo de soja de
900ml varia de R$ 6,79 até R$
7,49, variação de 10,31%. Já a
embalagem de café com 500g
foi encontrada de R$ 7,99 até
R$ 8,99, variação de 12,52%. E
por último, o pacote de 5kg de
arroz alcançou variação de
17,43%. Os preços variam de R$
21,28 a R$ 24,99.
A pesquisa do Procon
Goiânia também verificou
os preços de três cortes bovinos. O quilo do coxão mole
pode ser encontrado de R$

Preço médio da
cesta, que era
de R$ 524,75
em fevereiro,
passou para
R$ 504,79 em
abril, uma
economia de
R$ 19,96

33,49 até R$ 49,49. Já o coxão
duro, varia de R$ 29,90 a R$
49,99. O preço do patinho é
R$ 29,29 a R$ 49,99.

Comparação
com fevereiro

No último levantamento
feito pelo órgão, os produtos
que apresentaram maiores
variações foram: tomate comum (167,22%), pão francês
(166,94%), batata inglesa
(133,78%),
margarina
(122,56%) e a banana nanica
(100,33%). Já os produtos com
menores variações foram:
açúcar (14,27%), feijão
(21,46%), café (22,25%) e o feijão (23,22%).
Mesmo com a redução de
3,80 % no valor da cesta básica, o Procon verificou alta
de preço em vários produtos
essenciais na alimentação e
reforça que o consumidor
precisa realizar pesquisa de
preços antes de comprar qualquer alimento. "Durante este
levantamento que o Procon
Goiânia realizou não encontramos nenhum estabelecimento com abusividade de

preço. O consumidor tem toda
a razão em reclamar dos preços altos nos produtos. Os alimentos estão caros devido ao
impacto da inflação, o aumento do dólar, o desemprego e os efeitos da pandemia “,
explica o presidente do Procon, Gustavo Cruvinel.

Cenário Nacional

Entre fevereiro e março de
2021, o custo médio da cesta
básica de alimentos diminuiu
em 12 cidades e aumentou em
outras cinco, de acordo com a
Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos, realizada
mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos (Dieese) em 17 capitais.
No ranking, Goiânia é a décima
capital em que houve redução
no valor registrado entre os
dois meses. A variação foi de (1,54%), variação menor do que
a registrada no mês de abril,
que foi de (-3,80%). De acordo
com a pesquisa, as maiores
reduções ocorreram em salvador (-3,74%), Belo Horizonte (-3,11%), Rio de Janeiro (-

2,74%) e são Paulo (-2,11%). As
capitais com as maiores altas
foram Aracaju (5,13%) e Natal
(2,83%).
A cesta mais cara foi a de
Florianópolis (R$ 632,75), seguida pelas de são Paulo (R$
626,00), Porto Alegre (R$
623,37) e Rio de Janeiro (R$
612,56). Entre as cidades do
Norte e Nordeste, salvador registrou o menor custo (R$
461,28). Em 12 meses, ou seja,
no comparativo de valor em
março de 2020 e março de
2021, o preço do conjunto de
alimentos básicos teve aumento em todas as capitais
pesquisadas. Em Porto Alegre,
o acréscimo chegou a 25,20% e,
em Curitiba, a 24%. Belém, no
Norte do país, apresentou a
terceira maior variação:
23,15%. Já o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta, em março, ficou
em 109 horas e 18 minutos, menor do que em fevereiro, quando foi de 110 horas e 22 minutos. Em Goiânia, o tempo médio
estimado em março foi de 110
horas e 25 minutos. (Especial
para O Hoje)

NOVO DECRETO

Horários de bares devem ser ﬂexibilizados
será publicado hoje (28),
pela Prefeitura de Goiânia o decreto com as novas normas de
contenção à Covid-10 na Capital. O documento deverá permitir o retorno de eventos corporativos e ampliará o horário
de funcionamento de bares e
restaurantes no município.
O sindibares Goiânia está
com boas expectativas para algumas mudanças a partir desta semana. O presidente do
sindicato, Newton Pereira, afirma que tem tido um excelente
diálogo com a prefeitura, por
meio do secretário de governo,
Arthur Bernardes. “O prefeito
Rogério Cruz, abriu um canal
de diálogo semanal, onde o setor produtivo tem sido ouvido
com muita responsabilidade”,
destaca Newton.
Com a redução das taxas
de ocupação de leitos de utI
o sindibares Goiânia solicitou
novas flexibilizações. Entre
elas: ampliação do horário
de funcionamento de domingo a quinta-feira para que
bares e restaurantes possam
ficar abertos das 11h à meia

Situação das feiras

Decreto deve permitir retorno de eventos corporativos e ampliar horário de bares
noite. E sexta e sábado das
11h à 1h. Outra solicitação é
ampliação do número de músicos, obedecendo um distanciamento entre eles no palco.
Dependendo do tamanho do
espaço podendo chegar até
quatro artistas.
Por representar buffets infantis e casas de festas, o sindibares também solicitou a
reabertura desses espaços com
limitações e protocolos, além

de afirmar que está na expectativa para liberação de eventos corporativos. A tendência é
que o funcionamento das atividades não essenciais, como
comércio e feiras, continuem
sendo permitidas aos finais de
semana. Entretanto, estas deverão continuar seguindo os
protocolos sanitários.

Decreto anterior

Na última semana, bares e

restaurantes da Capital já haviam conseguido uma flexibilização a partir do decreto vigente. Os estabelecimentos foram autorizados a abrir aos sábados e domingos das 11 às
23h, seguindo todas as regras
de segurança como funcionamento com 50% da capacidade,
distanciamento entre as mesas,
álcool em gel em diversos pontos, uso de luvas nos buffets,
entre outras medidas.

uma liminar da Justiça garantiu às feiras livres o direito
de funcionarem nos finais de semana em Goiânia. A decisão,
publicada nesta segunda-feira
(26), terá validade apenas se a
prefeitura alterar as atuais restrições no novo decreto, que
deve ser publicado hoje (28).
A decisão responde a um
pedido do sindicato do Comércio varejista de Feirantes
e vendedores Ambulantes do
Estado de Goiás (sindifeirantes-GO). A entidade entrou
com um mandado de segurança coletivo, alegando que a
venda de alimentos se enquadra como atividade essencial
para a população.
Em Goiás, já são 545.009 casos confirmados de Covid-19.
Destes, 14.775 são óbitos confirmados, o que significa uma taxa
de letalidade de 2,71%. No Estado, na tarde de ontem, a taxa de
ocupação nos leitos de utI destinados ao tratamento da Covid19 sob gestão estadual era de
88,77%. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)
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EUA vão partilhar até 60 mi de
doses de vacinas da AstraZeneca
Até 60 milhões
de doses da vacina poderão ser
disponibilizadas
a outros países
A Casa Branca anunciou
que os Estados unidos (EuA)
vão partilhar com outros países
vacinas contra a covid-19 da
AstraZeneca nos próximos meses. O presidente Joe Biden
prometeu ao primeiro-ministro
indiano, Norendra Modi, apoio
no combate à pandemia.
Até 60 milhões de doses da
vacina poderão ser disponibilizadas a outros países logo
que as autoridades sanitárias
norte-americanas derem luz
verde ao produto. É uma espécie de expansão do plano inicial de partilha de cerca de 4
milhões de doses com o México e o Canadá.
A vacina da AstraZeneca
ainda não foi aprovada pela
autoridade que regula os medicamentos nos Estados unidos, a FDA. No entanto, o governo tem milhões de doses armazenadas e outras em fase final de produção.
Os Estados unidos terão reservas e encomendas para vacinar toda a população norteamericana elegível até o início
do verão com doses da Pfizer,
Moderna e Johnson & Johnson, as vacinas que já têm
aprovação de uso no país.
“Considerando o forte
portfólio de vacinas que os
EuA já possuem, e que foram autorizadas pela FDA, e
dado que a vacina da Astra-

Anúncio foi
feito pelo
governo norteamericano

Zeneca não está autorizada
para uso nos EuA, não precisamos de usar esse produto
aqui durante os próximos
meses”, disse Jeff Zients, coordenador do Plano de Combate à Covid-19 da Casa Branca.
Andy slavitt, um dos conselheiros do plano, anunciou a
decisão nas redes sociais.
De acordo com os mais recentes dados oficiais, mais de
53% dos adultos nos EuA já receberam pelo menos uma dose
da vacina.
“Assim, os Estados unidos
estão a procurar opções para
compartilhar as doses da As-

traZeneca com outros países à
medida que elas ficarem disponíveis”. Isso equivale a um
primeiro lote de 10 milhões de
vacinas e depois mais 50 milhões de doses, que ainda estão
em produção.
A Casa Branca tem sido alvo
de acusações de monopolização
de vacinas, enquanto outros
países estão em necessidade urgente. Os críticos citam ainda o
caminho perdido na “diplomacia das vacinas”, enquanto Rússia e China apostam numa política internacional “agressiva”
de doação de vacinas.
De acordo com dados ofi-

ciais recentes, mais de 53%
dos adultos nos EuA já receberam pelo menos uma
dose da vacina.
Joe Biden falou ao telefone com o primeiro-ministro indiano Norendra Modi.
Ele manifestou preocupação com as dificuldades do
governo indiano no combate à pandemia e prometeu
apoio. “O presidente prometeu apoio inabalável da
América ao povo indiano”,
disse a Casa Branca, em comunicado que relata a conversa telefônica entre os
dois líderes. (ABr)

Chile mantém fronteiras fechadas, mas alivia lockdown

Médias semanal e de 14 dias mostram queda de 7% no número de casos

Autoridades
chilenas
anunciaram que irão prorrogar o fechamento das fronteiras do país por mais 30
dias, enquanto os hospitais
continuam quase cheios e o
número de casos de covid19 ainda está alto, apesar de
uma melhora gradual registrada nas últimas semanas.
O ministro da saúde, Enrique Paris, disse que as médias semanal e de 14 dias
mostram queda de 7% no
número de casos confirmados, e que as taxas de positividade dos testes de covid19 também caíram. Nessa segunda-feira (26), 6.078 novas infecções foram registradas, em comparação com

a alta recorde de 9.171 casos
no dia 9 de abril.
"A situação sanitária está
mostrando alguns sinais de
melhora. Estamos vendo mudanças, mas isso não significa
que precisamos parar de lutar", disse Paris. O Chile está
conduzindo uma das mais rápidas campanhas de vacinação no mundo - metade de
sua população prioritária já foi
imunizada com uma dose e
38,8% já receberam duas.
Isso fez com que as internações hospitalares caíssem
nos grupos etários mais velhos
e que já foram vacinados. Mas
entre a população mais jovem
e ativa os números de hospitalizações estão maiores, de
acordo com as autoridades de
saúde do país.
Autoridades também anunciaram a flexibilização gradual do regime de lockdown
na capital santiago, após um
mês de confinamento rígido.
sete bairros, a maioria deles
na região mais abastada, no
leste da cidade, poderão sair
do lockdown durante os dias
de semana, e as escolas serão
reabertas se cumprirem medidas sanitárias rígidas.
Os testes e rastreamentos
serão intensificados, com
unidades móveis instaladas
em shoppings, estações de
metrô e restaurantes, e haverá melhor rastreamento
após surtos em locais de trabalho, além de mais inspetores locais para checar pessoas em quarentena e fiscalizar eventuais reuniões
clandestinas. (ABr)
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Homenagem
às sogras
Youtuber Jacques vanier grava mais um
divertidíssimo vídeo em homenagem a essa figura
tão importante na diva dos brasileiros
Elysia Cardoso
sogras têm um dia próprio, comemorado no
dia 28 de abril, no Brasil. A origem da data, porém, recebe várias histórias e muitas misturam
uma homenagem a ‘segunda mãe’ à piadas com
a figura da mãe do marido ou da esposa.Ninguém sabe ao certo como essa relação começou,
mas existem algumas lendas populares pelo país
que tentam explicar.
No Brasil, a relação dos genros e noras com
as sogras sempre foi cercada de um folclórico
clima de comédia, piadas e brincadeiras. Dizem
que essa má fama das sogras tenha surgido
muito antigamente, quando os namoros e noivados tinham uma dinâmica, digamos muito,
mais conservadora. Os enamorados eram proibidos de ficar a sós durante a corte e cabia às
mães, em especial das moças, ser o olho que vigiava atentamente os casais. Já a mãe do noivo tinha o papel de mostrar a futura esposa
como cuidar bem do filho, missão que acabava em implicâncias.
Quem pretende fazer graça e, ao mesmo tempo homenagear as sogras, é o humorista e youtuber Jacques vanier. Ele prepara mais um divertidíssimo vídeo para as redes sociais da Marajoara laticínios, e que deve ir ao ar hoje (28), Dia
da sogra. No vídeo, vanier apresenta duas opções
de receitas para homenagear a “sogrona”. uma delas é de um doce muito popular no Brasil: o Olho
de sogra. De origem portuguesa, o quitute faz sucesso nas festas de aniversário e dizem que a origem de seu nome tenha vindo justamente de uma
polêmica entre sogra e nora.
Reza a lenda que a sogra, ao ensinar a futura nora a cozinhar bem para o filho, teria propositalmente trocado os ingredientes da receita do Beijinho, outro tradicional doce da culinária portuguesa. A artimanha fez a nora colocar a ameixa no preparo do quitute. A mesma
percebeu logo a intenção da futura sogra, então
usou as frutas secas para decorar o doce. Quando perguntada sobre o nome ou como foi feita
a iguaria, a resposta da nora foi a seguinte: “ foi
feito pelos olhos da sogra”.
A história é bem possível, mas não confirmada. O que pode ser comprovado mesmo é a

importância das sogras nas nossas vidas, afinal
elas são as mães de nossas esposas ou maridos.
Então se sua sogra é um “doce de pessoa”, fique
atento às redes sociais da Marajoara e confira
o mais novo vídeo do humorista Jacques vanier,
para aprender a receita do delicioso quitute e
assim homenageá-la. Mas se a relação com a ‘sogrona’ não estiver assim tão boa? Não tem problema, um olho de sogra bem preparado é também uma boa forma de fazer as pazes e tentar
uma aproximação.

Manga com leite

E sempre num clima de muita zoação, a outra receita que será apresentada pelo humorista é a polêmica vitamina de manga. A ideia é fazer uma referência bem humorada a um famoso mito alimentar, de que manga com leite faz
mal. Nutricionistas são categorias e unânimes em
afirmar que a mistura não faz mal algum.
Já os historiadores explicam que a má reputação dessa combinação não passa de um
mito, fabricado intencionalmente na época do
Brasil Colonial. Isso porque o leite era um alimento bastante raro, e caro, exclusivo dos patrões, os senhores de engenho. Já as mangas
eram abundantes nas grandes fazendas. Como
os senhores não queriam que seus escravos
desfrutassem da preciosidade do leite, inventaram e espalharam a lenda, que sobreviveu
até hoje. seja com a vitamina de manga ou com
olho de sogra, o principal é homenagear a sogra. Confira o vídeo nas redes sociais da Marajoara. (Especial para O Hoje)

Olho de
Sogra, doce
muito
popular no
Brasil é uma
das opções
que Vanier
traz na
homenagem
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Releitura contemporânea
Com um toque de sensualidade, jovem escritora Fernanda
Schmitt transforma o famoso mito grego em um romance
youngadult de tirar o fôlego

‘I WantYou’ é uma expressão profunda e misteriosa

União em prol
da canção
Em parceria com Dorah, Lee Leyser
acaba de lançar seu primeiro trabalho, ‘I WantYou’
Lanna Oliveira
Aos 42 anos, a multiartista lee leyser decidiu que
esse era o momento certo
para se dedicar à carreira
musical que sempre sonhou, mas que acabou ficando em segundo plano
por diversos motivos durante sua vida. Ela acaba de
lançar, em parceria com a
cantora Dorah, seu primeiro trabalho, ‘I WantYou’. O
single que une Dorah, cantora e compositora da faixa,
à produtora musical lee
leyser, é distribuído pelo
selo FO/GO music e já está
disponível ao público em
todas as plataformas digitais, além de contar também
com um lyricvideo para o
Youtube.
“Resumindo em poucas
palavras, ‘I WantYou’ é uma
expressão profunda, misteriosa e um pouco obcecada
de sensações e sentimentos não declarados, misturada a uma confissão sexy e
sutil de desejo por alguém,
além de dúvidas e questionamentos”, contam as artistas. Esse é o trabalho de
estreia de lee e marca o início do novo e tão esperado
momento de sua vida e carreira. Apesar de estar no
meio musical há mais de 20
anos, é a primeira vez que
voa solo como produtora.
Formada em Música,
desde muito jovem trabalhou no meio artístico,
aprendendo a produzir,
compor e tocar diversos instrumentos, como violão, guitarra, bateria, baixo e teclado. Já em são Paulo, começou a produzir e tocar
em festas na torre, vegas
Club, lions Club, sonique,
Bar secreto, Funhouse,
Mansão do Jóquei, Milo Garage, Inferno, Rose Bom
Bom, Neu Club, além do Retetê, Roxy e El Club, em
Goiânia. Ficou conhecida
pelos seus sets minimalistas
que misturam house, techno e eletrorock. Hoje, eles
passam pelo pop, hip-hop,

trap, future bass.
Depois de 22 anos tocando nas pistas de casas
noturnas por todo Brasil e
trabalhando com publicidade há mais de 15, lee resolveu se aventurar por caminhos solo. Além de participar nos backingvocals da
canção, foi responsável por
dar vida à intensa composição da paulistana Dorah.
Por ter passado grande parte da adolescência ouvindo
música eletrônica dos anos
2000, lee trouxe à ‘IWu’ influências diretas de ‘MassiveAttack’, ‘Bjork’ e ‘Portishead’, e de sons atuais como
‘Banks’ e ‘sevdaliza’.
Dorah e lee se conhecem há alguns anos, sempre
pensaram em trabalhar
juntas, mas foi só no início
de 2020 que esse desejo se
tornou realidade, quando
ninguém imaginava que
haveria uma pandemia global e muito menos um isolamento social que se estenderia por mais de um
ano. Dessa forma, o processo de cocriação da música foi todo feito online, entre muitas trocas de mensagens de texto, áudios e
chamadas de vídeo. “Me
apaixonei imediatamente
quando a Dorah mandou
porWhatsapp o primeiro
áudio dela cantando um
trecho da música”, diz lee.
“Passou um filme na minha cabeça, com muitas referências. Na hora, liguei o
computador e comecei a experimentar algumas melodias em cima da voz dela”,
explica lee leyser. “Para
mim, escrever é sempre
uma forma de processar as
situações pelas quais estou
passando no momento e
essa letra é muito verdadeira”, conta Dorah. “Coloquei meus sentimentos mais
profundos na composição e,
apesar de nunca ser fácil falar de algo tão pessoal, o
processo acabou sendo muito natural”, complementa.
(Lanna Oliveiraé estagiária do jornalO Hoje)

Amor, inveja, rivalidade,
sedução, beleza e vingança.
Esses são alguns pontos cruciais apresentados na obra
‘Eros: um amor proibido’. Escrito por Fernanda schmitt,
de apenas 17 anos, a trama,
que é uma releitura contemporânea do clássico mito grego ‘Eros e Psiquê’, tornou-se
best-seller na Amazon.
Este romance youngadult
é um convite ao leitor para
conhecer uma história de
amor proibido entre um
deus e uma mundana. Assim
como no mito, Eros, o deus
do amor e do erotismo, ganha uma missão na terra:
executar a vingança traçada
pela deusa e mãe, Afrodite
que inveja a beleza da mortal Psiquê Di laurentis.
Porém, o sedutor Eros não
esperava encontrar uma mulher tão hipnotizante quanto
Psiquê e, menos ainda, se
apaixonar. A jovem que cursa a faculdade dos sonhos, Filosofia na universidade de
Chicago, é o tipo de figura feminina de personalidade forte, determinada, inteligente e
dona de uma beleza majestosa que até os deuses param
para admirar.
“Afrodite não era fácil de
se enganar, mas tinha de
funcionar, porque eu não
conseguia tirar Psiquê da
cabeça. Queria decifrá-la.
Queria prová-la. E era doido
por querer me envolver com
uma missão.” (Eros: um
amor proibido, p. 21)
Em meio a esperança, conflitos e cicatrizes antigas, um
sentimento catastrófico e
proibido surge no coração
de ambos. Afastando-se da
vingança proposta pela deusa da beleza, o protagonista
deixa-se levar pela atração
instantânea e a curiosidade
de conhecer melhor a moça,
que se rende aos encantos de

Eros. Mas o que o casal não
espera é a chegada de uma
poderosa entidade capaz de
devastar o amor e tudo que
construíram juntos.
Fernanda schmitt escreveu ‘Eros: um amor proibido’
ainda aos 15 anos de idade
no Wattpad e, lança agora,
uma edição revisada e com
nova capa do livro físico e digital. Com outras obras também publicadas de forma independente, a jovem autora
soma mais de mais de 300
mil páginas lidas na plataforma da Amazon e 340 mil
leituras no Wattpad. Eros:
um amor proibido conta com

o apoio de recursos financeiros pela lEI Aldir Blanc,
que auxilia profissionais do
setor cultural do Brasil.

A autora

Fernanda schmitt mora
no Rio Grande do sul com
sua família e é apaixonada
por arte, História Antiga,
mitos e lendas; enquanto
seu lado nerd adora superheróis, bruxos e uns certos
jedi. No Wattpad, seus livros acumulam mais de trezentas e trinta mil leituras;
na Amazon, é autora bestseller, com mais de trezentas mil páginas lidas.

Jovem autora soma mais de mais de 340 mil leituras no Wattpad

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO de NOveLaS
t
Malhação - sonhos
Nat disfarça e finge estar
provocando duca. João, Nando
e a turma da banda preparam
a vingança contra edgard. Gael
deixa karina com dandara e
vai com Bianca para o campeonato. Wallace vence Luiz.
Sol perde a luta de Wallace. Pedro se declara para karina.
duca descobre que Nat é Leo,
ex-namorada de alan, e dalva
pede que o neto se concentre
em sua luta. Roberta se insinua
para Marcelo.

Gênesis
Massá se espanta diante de
Lotam e tem seu destino traçado por Tauro. Helda se entristece. adália e Tauro se entendem. ayla e Ló discutem.
Quatro anos depois, Sarai canta para Gael. Michal é sincera
com Gate. Jaluzi se mantém
confiante diante do rei Bera. Ló
observa o exército de Sodoma.
abrão oficializa a união entre
Michal e Manre.O rei Quedorlaomer comanda seu exército
contra Sodoma.

Vida da Gente
Lúcio se emociona ao confirmar que ana está se recuperando. Rodrigo avisa a Manuela que eles irão viajar. Manuela conversa com iná sobre seu casamento com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria a
cuidar dos negócios enquanto
ele estiver viajando. eva mente para Lúcio e diz que avisou
à família sobre a recuperação
de ana. Wilson recebe a carta
anônima que iná escreveu e
acredita ser de Moema.

Triunfo do amor
Maria desamparada diz a
alonso que adorou fazer o comercial e principalmente trabalhar
com ele. a assistente de alonso diz
a ele que percebeu Maria muito
carinhosa com ele. Nati está muito feliz por que chegou o dia de
seu casamento, mas não consegue esquecer a decisão que tomaram Maria e Max. Helena chega na casa da família Sandoval
acompanhada de uma assistente Social e um policial para levar o
pequeno Osvaldo.

império
Lorraine cobra de Silviano a
encomenda de Maria Marta.
Cláudio ameaça dar uma surra
em Téo. Cláudio Bolgari agride
Téo Pereira. José alfredo elogia
a entrada servida no restaurante de enrico. Érika incentiva
Téo a procurar Leonardo. Lorraine aguarda ansiosa pela encomenda de Maria Marta. Xana
conta para Juliane que antoninho já foi garimpeiro. Salvador
manda carcereiro entregar quadro para Orville.
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AGENDA CuLTuRaL
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Live jurídica
O advogado CostantinoSavatoreMorello Junior recebe, em seu perfil pessoal
do instagram @costantinomorello, os advogados
tributaristas Brasil Salomão
e Marcelo Salomão, nesta
quarta-feira (28), às 19h.
esse é o 47º encontro online do perfil pessoal do advogado e ele explica que as
lives temáticas surgiram
durante a pandemia do
novo Coronavírus. O objetivo dos debates é propiciar
conteúdos jurídicos de qualidade no momento difícil
de isolamento para todos.
O tema de hoj é ‘Perpetuando escritórios familiares’. Quando: Quarta-feira
(28). Onde: @costantinomorello. Horário: 19h.
Última oportunidade
até às 20h desta quartafeira (28), fica disponível os filmes vencedores do Festivalkinolab Tela digital.O festival
reuniu curtas-metragens brasileiros recentes e focados
no espírito do empreende-

on-line ocorre nesta quarta-feira (28), às 18h nas redes sociais da editora. Na
obra, Chapman propõe cinco linguagens para expressar o amor: palavras
de afirmação; dar e receber presentes; atos de serviço; tempo de qualidade e
contato físico. Quando:
Quarta-feira (28). Onde: facebook.com/emundocristao. Horário: 18h.

‘Hotel Mariana’ é apresentado hoje (28) às 21h no YouTube
dorismo audiovisual, com a
programação organizada pelos temas ‘isolamento e Pandemia’, ‘Cinema de Causa’,
‘Processos de Criação’ e ‘a
união Faz o Filme’.Todos os
20 curtas-metragens concorrentes receberam, cada
um, bolsas gratuitas na Navega, uma plataforma de cursos criativos online com foco
no setor audiovisual. entre
outros, ministram os cursos
Lázaro Ramos, Carlos Nader,
Rodrigo Teixeira, anna Muylaert e krishnaMahon. Quan-

do: Quarta-feira (28). Onde:
kinolab2021.kinoforum.org.
Horário: até 20h.
encontro online
Mais de 11 milhões de
cópias vendidas, traduzido para 49 idiomas e bestseller da New York Times
por dez anos consecutivos.
‘as 5 linguagens do amor’,
publicado no Brasil pela
editora Mundo Cristão, é
tema de live com a participação do celebrado autor
Gary Chapman. O encontro

Tragédia no palco
É apresentado nesta
quarta-feira (28) o docudrama sobre a técnica verbatim
de teatro documentário,
'Hotel Mariana'. Criado a
partir de relatos reais coletados uma semana após um
dos maiores crimes ambientais do país, o rompimento das barragens de minério na cidade de MarianaMG, por Munir Pedrosa,
idealizador do projeto, o espetáculo concorreu ao Prêmio Shell de Teatro na categoria dramaturgia. Quando: Quarta-feira (28). Onde:
youtube.com/hotelmarianaofilme. Horário: 21h.

Sergio Pompeo doou uma obra à Paróquia Nossa Senhora do Rosário

ao setor cultural em decorrência da pandemia de Covid-19. A matéria será enviada à sanção presidencial.
“A secretaria de Cultura
tem os editais prontos para
usar todo o recurso da lei Aldir Blanc, e só aguardávamos a liberação do Congresso Nacional. Já conversamos
com vários parlamentares,
fomos a Brasília e a própria

classe artística está empenhada para isso”, destaca o
secretário Cesar Moura.
Para o superintendente
de Fomento e Incentivo à
Cultura, da secult, Nilson Jaime, a estratégia do Governo
de Goiás para usar 100% da
verba, tão logo seja destravada, é ampliar os editais.
“são 21 editais para atender
especificamente os segmen-

tos. Estamos trabalhando
com planejamento, realizando lives semanais para
pessoas do interior e dando
capacitação para sanar qualquer dúvida”, destaca.
uma das medidas para
dar celeridade na captação
do recurso é retirar obstáculos, como o de limitar a
participação a quem recebeu outro auxílio do governo
federal ou de quem declarou
Imposto de Renda. “As pessoas vão poder se inscrever,
pois estamos criando as condições para que o edital atenda o artista”, garante o superintendente.
Os três editais da lei Aldir Blanc lançados pela secult/Goiás no ano passado
beneficiaram mais de 1.530
projetos em todo o Estado. A
maioria deles já está em execução e abrange diversas
áreas como música, audiovisual, culinária, artes plásticas e outras.

CELEBRIDADES
Wesley safadão sofre crise
na relação com Thyane
Dantas por excesso de ciúmes
Wesley Safadão e Thyane
dantas estariam enfrentando
uma crise na relação. Juntos
desde 2012, os dois foram
assistidos durante uma discussão acalorada e, segundo
informações do "extra,", o
motivo seria o "excesso de
ciúmes da mulher do cantor"."Wesley está se sentindo
sufocado com Thyane implicando com tudo. ela está insegura na relação", comentou uma pessoa ao jornal.e
os rumores de que o casamento não anda bem só teria aumentado em Fortaleza,
no Ceará, por onde vivem.
(Purepeople)
Gretchen se irrita com
acusações de plástica na
barriga e garante: 'É abdominal'
Gretchen não gostou
nada das acusações de que
sua barriga chapada seria
resultado de uma plástica.
aos 61 anos, a cantora fez
questão de gravar um vídeo
compartilhando sua rotina
de exercícios para o abdô-
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Artistas goianos terão
R$ 50 milhões da Lei Aldir Blanc
Projeto estende prazos
para artistas prestarem contas e abre novos editais até o
fim do ano. Governo de Goiás,
por meio da secretaria de Estado da Cultura (secult), já
preparou 21 editais para atender demandas específicas de
trabalhadores do setor
Os artistas goianos vão
contar com cerca de R$ 50
milhões, divididos em 21
editais, após a aprovação do
Projeto de lei 795/2021, na
madrugada da última quarta-feira (21), na Câmara dos
Deputados. O projeto prorroga os prazos de execução
e de prestação de contas e
permite a utilização dos recursos remanescentes da lei
Aldir Blanc.
O projeto, de autoria do
senado, que contou com o
apoio do Governo de Goiás e
de outros estados, prorroga
os prazos de utilização de
R$ 3 bilhões repassados a
todo o País, a título de apoio

n

Fiuk será chamado para fazer filme da
obra de Nelson Rodrigues após BBB21
A participação de Fiuk
no 'BBB 21' chamou a atenção do cineasta Neville de
Almeida. Em entrevista à
coluna de Ancelmo Gois,
no jornal O Globo, ele contou que pretende convidar
o filho de Fábio Jr. para encerrar a sua trilogia sobre
Nelson Rodrigues. se aceitar, o ator e cantor interpretará o personagem Osvaldinho, que é o playboy
canalha do ‘Anti-Nelson
Rodrigues’. Essa foi a penúltima obra do dramaturgo para o teatro — e
que Neville adaptará para
o cinema. (Juliana Picanço,
OFuxico)

men e garantiu: 'Faço 300 abdominais por dia'. No vídeo
gravado em casa, Gretchen
afirmou não estar com aparelhos à disposição e passou uma série de exercícios
para o abdômen feitos só
com o peso do próprio corpo.(Bruna vilar, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Haverá zero foco neste dia.
Pode ser preciso refazer as coisas
ou dizer as coisas mil vezes, então
pode faltar paciência. analise suas
ideias. Hoje é um dia mais para absorver tudo e não definir nada.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
vocês podem se sentir um
pouco sufocados hoje, sentindo
uma necessidade extrema de liberdade. Portanto, seja como
for, suas reações podem ser extremamente exageradas e ninguém vai entender nada. aceite
seu momento de loucura, mas
tome cuidado para não magoar
as pessoas à sua volta.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado para não criar
problemas nos relacionamentos
neste dia. Pode ser que você veja
coisas que não existem e pode cismar com algo que não é verdade;
se vocês acharem mesmo que é,
pode acabar virando. Tome cuidado com essa maluquice que
está presente no dia de vocês.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Neste dia, os detalhes farão a
diferença, mas vocês podem não
percebê-los e acabar passando
batido por algo importante. Tomem cuidado para não esquecerem compromissos ou acabarem
procrastinando as tarefas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Suas emoções estão instáveis e um tanto quanto exageradas. vai fazer muito bem aos
leoninos, neste dia, realizar alguma atividade ao ar livre. vocês
precisam de espaço hoje.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
a Lua Cheia chega em Sagitário em desentendimento com Júpiter, o que causa desconforto
para os virginianos neste dia. Ficar
em casa, seguro e na paz do seu
lar pode ser a melhor coisa hoje.
Tome cuidado com o mau humor
e com críticas ácidas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje vocês podem estar muito falantes ou bem quietos. vocês estão oscilando entre estarem muito sociáveis e bem malhumorados. Tomem cuidado
também com a sensação de estarem perdidos, sem saber muito como começar suas tarefas,
então podem nem mesmo conseguir terminá-las.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a Lua Cheia chega em Sagitário em desentendimento com
Júpiter, o que traz dificuldade
para se autoavaliar e se autovalorizar, ou seja, hoje pode ser um
dia de muita insegurança, desfavorecendo os negócios em geral. Não é um bom dia para comprar ou vender nada.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
vocês podem se iludir e acabar se avaliando os mais bondosos do planeta. Tome cuidado
com essa tendência no dia de
hoje. Não é um dia muito interessante para fazer autoanálise.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Lua Cheia chega em Sagitário
em desentendimento com Júpiter,
o que traz dificuldade de compreensão. O dia de hoje pode estar cheio de mal-entendidos ou de
paranoias. Hoje você pode se sentir totalmente sem foco.

;

ivy Moraes sobre fim do
noivado: ‘não era para ser'
ivy Moraes fez um desabafo durante participação
no podcast 'Papagaio Falante'. após o término de
seu relacionamento de nove
anos com o empresário Rogério Fernandes, a ex-BBB

afirmou que homem dá
muito trabalho.ivy decidiu
dar um fim na relação após
descobrir uma traição uma
semana antes de sua cerimônia. Quatro meses depois, a ex-BBB permanece
solteira. ( Juliana Picanço,
Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
vocês podem se irritar e discutir com as pessoas hoje. infelizmente, vocês podem estar errados e ainda acharem que estão certos. Convém se afastar de
qualquer embate ou discussão,
seja por qual motivo for. analise
e peça tempo para pensar com
calma.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
você pode se posicionar de
forma errada hoje. dê suas opiniões, mas convém estudar melhor para se posicionar. você
pode cometer erros também no
trabalho por causa da falta de
foco. Cuidado.
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Essência

Seu Miguel, Seu Miguel
Heitor Muniz

Montagem inédita com roteiro original terá oito
apresentações virtuais gratuitas, em
maio, por meio do
canal do YouTube
Firjan SESI
Lanna Oliveira
Grupo carioca Depois do
Ensaio estreia temporada online de seu novo espetáculo. Entre atores, bonecos, máscaras,
luzes e sombras que surge ‘seu
Miguel, seu Miguel’. A montagem infanto-juvenil promove
um diálogo entre esses diversos
elementos. As apresentações
têm início no dia 6 de maio, às
18h, seguido de bate-papo ao
vivo com diretor e parte da
equipe, às 19h. Com roteiro
original de thales sauvo e direção de Marcio Nascimento, a
peça faz oito apresentações
gratuitas em maio (6, 7, 8, 9, 13,
14, 15 e 16).
Em cena, os atores Gaia
Patrícia, Fabrício Neri, tammy
Caroline e thales sauvo se
revezam para dar vida a história de amizade entre a menina Nina e o artesão seu Miguel, que acontece inesperadamente dentro de sua pequena loja de brinquedos. Baseada na linguagem do teatro
de Formas Animadas, o espetáculo procura resgatar a sensibilidade dos processos artesanais muitas vezes perdida
para a tecnologia e, com isso,
incentivar o diálogo entre pais
e filhos sobre a importância
de olhar para o próximo.

Entre atores, bonecos e máscaras que surge a montagem infanto-juvenil ‘Seu Miguel, Seu Miguel’
O projeto, que já vem sendo pensado desde 2019, marca a primeira parceria do grupo Depois do Ensaio com Marcio Nascimento que, além de
diretor, é ator das premiadas
companhias Cia Pequod de
teatro de Animação e Artesanal Cia de teatro. “Desde que
comecei a idealizar o projeto,
já tínhamos o Marcio como diretor. somos um grupo voltado para o trabalho do ator e,
por ele também ser um artista bonequeiro, achamos que
seria a pessoa perfeita para
dar o tom que queríamos a
essa montagem repleta de diálogos corporais e poéticos”,
explica thales.
utilizando-se de máscaras,
marionetes e um jogo especial

de luzes e sombras, a peça conta a história do encontro entre
Nina e seu Miguel, um artesão,
dono de uma antiga loja de
brinquedos, que não consegue
mais vender suas criações e
vive dentro de seu próprio
mundo. um dia, ele recebe a visita inesperada de Nina, uma
menina sorridente que está
perdida de sua família e se
abriga em sua loja encantada
por sua vitrine. A partir daí,
uma bonita relação começa a
ser criada entre os dois.
Enquanto Nina vai se apaixonando pelo ofício de seu Miguel, ele, por sua vez, precisa
enfrentar seus medos para ajudar a menina a encontrar seus
responsáveis. “seu Miguel é
um personagem que repre-

senta a solidão, sentimento
presente na vida de muitas
pessoas, influenciadas pela falta de relações reais. A peça
fala do cuidar do outro e principalmente de nós mesmos,
abordando assuntos como amizade, companheirismo, amor e
humanidade, assuntos pertinentes para o momento em
que vivemos”, explica thales.

Estimulando o
imaginário

A fim de aprimorar ainda
mais o jogo de cena entre atores e todos os elementos cênicos presentes, os artistas receberam uma preparação corporal especial em mascaramento de Rodrigo sangodare,
que há mais de 10 anos de-

senvolve pesquisas com a linguagem. Já a manipulação das
marionetes teve orientação
de Júlia Barnabé, artista que já
se apresentou em mais de 10
países utilizando-se desse tipo
de linguagem. As canções e
composições criadas para o espetáculo ajudam a dar o tom
de fantasia e carinho nesta relação de amizade.
O cenário, um ambiente
lúdico composto pelas criações de seu Miguel, como
brinquedos de madeira, bonecos de fio, entre outros, assume a dupla função de contextualizar aquela pequena
realidade distante da cidade e,
assim, estimular o imaginário
das crianças. O figurino, repleto de detalhes, faz o público se perguntar o que de fato
é criação do artesão, o que é
artista em cena, e o que é cenário na composição. Como se
trata de um espetáculo online,
a filmagem também foi pensada como uma linguagem
própria para cativar a atenção
do espectador.
serão usadas três câmeras
com planos diferentes. “Nossa
ideia é assumir mesmo audiovisual. Criar detalhes e movimentações de câmeras que enfatize a dramaticidade de cada
cena”, explica Rodrigo Pinho,
responsável pela gravação do
espetáculo, que será feita no
palco do teatro sesi, de Jacarepaguá, sem a presença de público. O grupo formado em
2012 pretende democratizar e
circular a arte teatral fora das
localidades de mais privilégio.
Eles já percorreram vários estados do Brasil com seus trabalhos, conquistando diversos
prêmios e indicações em festivais. (Lanna Oliveira é estagiária do jornalO Hoje)

SUPER
tTELA
austin (diesel La Torraca) para
uma pequena cidade no estado
de Massachusetts. Pela primeira vez, a introvertida Ginny tem
a chance de levar uma vida social e amorosa mais convencional, bem como frequentar uma
escola de prestígio e ser popular. Mas, enquanto a garota
se esforça para navegar pela
adolescência, o turbulento
passado de sua mãe vem à
tona e promete ameaçar sua
recém-conquistada estabilidade. direção: Sarah Lampert.
elenco: BrianneHowey, antonia Gentry, diesel La Torraca.
Streaming: Netflix.

FiLMes
Eu Me Importo - em eu Me importo, MarlaGrayson (Rosamund Pike) é uma renomada
guardiã legal que gosta de ficar
com pessoas idosas e ricas. Às
custas da última, ela leva uma
confortável vida de luxo. Quando ela pensa ter encontrado
uma nova vítima perfeita, descobre que a mesma guarda
segredos perigosos. Com base
nisso, Marla vai ter que usar
toda sua astúcia se quiser continuar viva. direção: J Blakeson.
elenco: Rosamund Pike, eiza
Gonzalez, dianne Wiest. Streming: Netflix.
Dia do Sim - em dia do Sim,
acompanhamos Carlos (edgar
Ramírez) e allison ( Jennifer
Garner), um casal que está
acostumado a dizer sempre
"não" para seus amigos e familiares. Contudo, as coisas
mudam quando eles decidem
tirar um dia para dizer "sim"
para qualquer proposta feita
por seus três filhos. O que eles
não contavam é que terminariam envolvidos em um amontoado de confusões por Los
angeles. direção: Miguel arteta. elenco: Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega.
Streaming: Netflix.
Um Tio Quase Perfeito 2 - em
‘um Tio Quase Perfeito 2’, longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua
família, Tony (Marcus Majella)
reina soberano no coração de
seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (danton Mello), um
homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos.
determinado a acabar com a
"concorrência", Tony vai fazer

Em ‘Um Tio Quase Perfeito 2’, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos
de tudo para que Beto não entre oficialmente para a família.
direção: Pedro antonio Paes.
elenco: Marcus Majella, danton Mello, Jullia Svacinna.
Streaming: Now.
Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3 - Na trama,
Luccas Neto e Gialparone vão
embarcar em mais uma aventura cheia de competição, brincadeiras e música. No RoxTeen, o maior acampamento
de férias, as provas e o Show
de Talentos valem uma vaga
na banda pop mais desejada
do mundo. a organização fica
por conta dos loucos líderes do
acampamento, Nastya e Tony.
eles têm um passado de rivalidade, amor e ódio, que já
dura décadas e agora vão se
enfrentar mais uma vez. direção: Lucas Margutti. elenco:
Luccas Neto, Giovanna alparone, Jessica diehl, vivian
duarte. Streaming: Now.

sÉRies
Batwoman - kate kane, uma
jovem lésbica, decide utilizar
suas altas habilidades de combate para luta contra o crime
em Gotham City. armada apenas com sua paixão por justiça e falando sempre o que
pensa, kate ainda precisa superar seus próprios demônios
antes de se tornar um símbolo de esperança para os cidadãos de Gotham. direção: Caroline dries. elenco: Javicia
Leslie, Rachel Skarsten, Meagan Tandy. Streaming: HBO.
Grimm - Nick Burkhardt (david Giuntoli) é um detetive
de homicídios que recebe novas responsabilidades após
descobrir que é descendente
de Grimm, uma sociedade secreta. O seu principal objetivo
é conseguir encontrar um
ponto de equilíbrio entre a
vida real e a mitologia. a nova

rotina traz desafios e perigos, sobretudo à noiva de
Nick, Juliette Silverton (Bitsie
Tulloch), e ao colega de trabalho, HankGriffin (Russell
Hornsby). direção: david
Greenwalt, Jim kouf. elenco:
david Giuntoli, Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell. Streaming: Globoplay.
Ginny e Georgia - Ginny e Georgia acompanha Ginny Miller
(antoniaGentry), uma jovem de
15 anos que não se encaixa no
perfil comum de sua idade e
que, em várias ocasiões, se sente ainda mais madura do que
sua mãe, a enérgica Georgia
Miller (BrianneHowey). Georgia
teve Ginny quando era adolescente e precisou trabalhar em
diferentes cidades para sobreviver como mãe solteira. agora,
depois de passar por poucas e
boas, Georgia está pronta para
começar do zero e decide se
mudar com seus filhos Ginny e

Filhas de Eva – ‘Filhas de eva’
acompanha a trajetória de três
mulheres diferentes que se
veem presas a padrões que
não as fazem felizes. Stella (Renata Sorrah) se dá conta de que
não aproveitou a vida como deveria e de que abriu mão de
seus sonhos em prol do casamento e da maternidade. No
dia de suas bodas de ouro, ela
decide pedir o divórcio ao marido ademar (Cacá amaral). a
decisão inesperada abala a filha deles, Lívia (Giovanna antonelli), que, a despeito da carreira bem-sucedida, ainda sofre
por não ter o controle da vida
afetiva que sempre idealizou. Já
Cléo (vanessa Giácomo), que
até então não conhecia a família, foi a responsável por levar o bolo da festa. Com baixa
autoestima, ela se esforça para
garantir seu sustento antes de
pensar em qualquer realização pessoal. a partir daí, os caminhos das três se cruzam,
trazendo mudanças para todos
ao redor. direção: adriana Falcão, Jô abdu, Martha Mendonça. elenco: Renata Sorrah, Giovanna antonelli, vanessa Giácomo. Streaming: Globoplay.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021

ANO 16 - Nº 5.282 n

17

Negócios
Empresária
considera
investimento em
capacitações
como forma de se
reinventar dentro
do mercado de
trabalho

Goianas incentivam
empreendedorismo feminino
Do total de empresas criadas em
Goiás, a taxa de negócios criados por
mulheres cresceu
de 24% do total em
1980 para 42% em
maio de 2020
João Gabriel Palhares
A presença feminina na
frente dos negócios tem crescido significativamente nos últimos anos. De acordo com a última Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo
IBGE, cerca de 9,3 milhões de
mulheres estão à frente de negócios no Brasil. Apesar do número consideravelmente alto
de atividades, ainda há dificuldades que persistem, como
a média de rendimento menor
e dificuldades para conseguir
crédito. Em meio a esses problemas que partem de um projeto de sociedade com base de
sustentação voltada à adoração
da figura masculina as mulheres tem se reinventado e levado seus empreendimentos
como forma de emancipação,
tanto individual como coletiva.
Em pesquisa realizada pela
sebrae Goiás em parceria com
a universidade Federal de
Goiás (uFG), em Goiás, no ano
de 2019 do total de empreendedores no estado (1.048.391),
34% são do sexo feminino
(352.669). Do total de empresas criadas em Goiás, a taxa de
negócios criados por mulheres
cresceu de 24% do total em
1980 para 42% em maio de
2020. Desses números, 55.020
das mulheres são empregadoras, enquanto as que trabalham por conta própria totalizam 297.649. A maior concentração das empreendedoras goianas se encontram nos
municípios de Aporé, lagoa
santa, Damolândia e Alto Paraíso. 45% dos empreendimentos destas cidades são de
mulheres.
Apesar da alta concentração de empreendimentos nestas cidades, diversas outras
do interior do estado vem demonstrado um potencial em
empreendimentos geridos por
mulheres. Na cidade de Goiás,
com 20 anos, a estudante e empreendedora Dhyorrana Cardoso decidiu, em meio a pandemia, dar continuidade a
uma habilidade que possuía

desde os 14 anos. Após passar
por diversos trabalhos da qual
a jovem considerava estar apenas pela necessidade financeira, em março do ano passado, ela mudou toda sua trajetória investindo em um espaço em sua casa para realizar
atendimentos como designer
de sobrancelhas.
“Quando terminei de pagar
minha carteira de motorista
decidi que não era aquilo que
eu queria pra mim, eu saí dali,
sem nem querer olhar para
trás, não tinha absolutamente
nada que me prendia ali, nem

minha carteira era assinada.
Em meio a isso, foi quando
comprei minha primeira henna, uma bem inferior, na época”, conta. Começando a dedicar mais o tempo para a habilidade, a empreendedora conta que a essencialidade para
subir o negócio foi enxergar o
valor de cada item que era
investido para o seu trabalho.
“Acredito que para se empreender você mais do que
nunca precisa acreditar em si,
daí é quando tudo começa.
Quando uma mulher começa a
acreditar em seu potencial não

há nada que possa derruba-lá”,
complementa.
Além de uma forma de investir a sua habilidade, Dhyorrana conta que usa do empreendimento para ressaltar
os seus clientes sobre o valor
e força que possuem. trabalhando muito com outras mulheres, ela conta que diariamente aprende pouco a pouco
sobre o valor de cada uma,
que muitas vezes as mesmas
nem percebem. Com isso, a
empreendedora conta que
busca ressaltar nos pequenos
detalhes e ações a magnitude
que elas representam. “Cada
mulher possui um valor imensurável e ela precisa saber
disso. Acredito que empreender seja justamente isso, acreditar em si, mesmo quando esteja dando errado, acredita
no seu potencial”, afirma.
Considerando hoje como
uma pessoa independente, ela
conta que dedica 100% do seu
tempo a algo que ama e incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. “Quando você
empreende, você eleva sua
auto estima, você não aceita
qualquer coisa, você tem contato com a independência, e
depois de tê-la em suas mãos,
não vai querer abandoná-la
nunca mais, pois isso fará de
você uma mulher destaque.
logo, quando eu, uma mulher, de 20 anos, empreendedora, feminista , independe
financeiramente, levanto minha voz, não é qualquer um
que vai calar, aliás, ninguém
irá calar”, finaliza.

Entre a capital de Goiás e o
Distrito Federal, empreendendo em um ramo tradicionalmente masculino, a empresária na área da Construção Civil, Daniele trindade
relembra sobre uma trajetória
não tão fácil, mas, que evoluiu,
quando ela decidiu romper
as barreiras investindo em capacitações. Daniele considera
que gerar olhares femininos
sobre a empregabilidade e
performance feminina em
postos de trabalho é uma das
alternativas importantes para
reduzir o número de mulheres
em estado de vulnerabilidade
social e econômica.
“Ao ocupar postos de liderança, as mulheres conseguem
alcançar outras mulheres e,
com isso, podem, inclusive, trabalhar em rede para capacitar
e empregar mais mulheres,
ajustando, assim, a equidade
empregatícia e promovendo a
tão sonhada independência
econômica”, aponta. A empresária encara o processo como
uma forma que vai além da
emancipação, mas também de
incentivo a representatividade.
"Para pensar em um futuro
profissional arrojado em independência financeira para mulher, é indispensável acreditar
no próprio potencial de aprendizagem. todo mundo é capaz
de reproduzir suas habilidades.
O melhor caminho para o empreendedorismo é o investimento na autoconfiança, capacitação e habilidade multifuncional da mulher", completa. (Especial para O Hoje)

