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Porta de entrada da
região Norte/Nordeste,
BR 153 vai a leilão
Houve articulação política para manutenção do leilão

Antonio tuccilio

caixas seguem no azul,
enquanto a saúde
permanece no vermelho
Opinião 3

O leilão de trecho de 850 km da BR-153 entre
Tocantins e Goiás, uma das principais vias de
escoamento da produção goiana, vai a leilão
hoje. A concessão da rodovia tem o prazo de
35 anos e é disputada por duas empresas. O

processo teve disputa política. A bancada de
senadores do Tocantins queriam impedir na
justiça a realização do pregão. Porém, parlamentares goianos e o governo federal articularam para que o leilão seja feito. Política 5

Wesley Costa

tAtiAnA SAntAnA

crescendo diante
da tela
Opinião 3

Superávit teve
custo social
pesado no 1º
trimestre

O balanço de março deverá apontar novo superávit primário para
o Tesouro Nacional. Esse superávit, no entanto, foi produzido
a um custo social nada desprezível e ainda por fatores que não
deverão se repetir ao longo do
restante do ano. Economia 14

Sem estoque,
Goiás recebe
novas doses
Após o fim dos estoques para a
aplicação da 1ª dose da vacina
contra a Covid-19 anunciado por
alguns municípios goianos, o
governador de Goiás Ronaldo
Caiado (DEM) anunciou a chegada de novos lotes para a vacinação. Cidades 11

Aparecida suspende gratiﬁcações a GCMs
Os Guardas Civis Metropolitanos de Aparecida de Goiânia reivindicam o pagamento de várias gratificações
que, segundo a classe, não estão sendo feitas no decorrer do mandato de Gustavo Mendanha (MDB). Benefícios vão desde a liquidação do quinquênio ao obedecimento da carga horária. Cidades 9

Seduc garante
aulas presenciais
em agosto

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Presidente da CCJ na

Alego, Humberto Aidar questiona legitimidade do presidente da AGM.

A titular da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), Fátima
Gavioli, afirmou ontem que com
a vacinação dos professores iniciada em maio, as aulas presenciais já retornam no início de
agosto. Cidades 10

Política 2

Jurídica: Projeto de lei prevê

obrigação das Escolas a notiﬁcarem automutilação em alunos da rede pública e privada.
Cidades 10

Governo quer
contratar R$ 260
bi em transporte
O governo federal prevê a contratação de R$ 260 bilhões em
obras e projetos de infraestrutura
na área de transportes até o final
de 2022, através de concessões à
iniciativa privada. Política 2

Leitura: Lançamento da escri-

tora Luiza Perin traz um novo
olhar sobre a cultura polinésia
e outras história do mar.
Essência 14

Dias das Mães

deve movimentar
R$ 24 bilhões

Dólar: (paralelo) R$ 5,36 | Dólar: (comercial) R$ 5,362 |
Euro: (Comercial) R$ 6,504 | Boi gordo: (Média) R$ 312,10
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 308,03 | Bovespa: +1,39%

A previsão para o dia das mães no comercio varejista é de movimentar R$ 24
bilhões em compras para uma das principais datas comemorativas. Negócios 17

Reeleição de Romário
Policarpo, pela 3º vez,
vai ser judicializada

Política 6

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tempo em Goiânia
s 29º C

t 18º C

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

2

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2021

POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

xadrez@ohoje.com.br

Deputado questiona legitimidade Gazeteiros
Por falta de quórum para aprovar
do presidente da AGM
projetos, a Câmara de Goiânia teve que
Investimento será através e concessões à iniciativa privada

Governo quer
contratar R$
260 bilhões em
transportes
O governo federal prevê a contratação de R$ 260
bilhões em obras e projetos de infraestrutura na área de
transportes até o final de 2022, através de concessões à
iniciativa privada, com estimativa de gerar 1 milhão de
postos de trabalho. A informação foi divulgada nesta
quarta-feira (28), pelo ministro da infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas.
O ministro participou da inauguração de uma nova
alça de acesso para caminhões no porto do Rio de Janeiro,
por onde vão trafegar cerca de 2.600 veículos pesados
por dia. Ele comentou os investimentos esperados na
área de transportes até o final de 2022 e ressaltou a importância para o desenvolvimento do país.
“O programa de concessões é um acerto. Ele nos blinda
da falta de recursos e nos permite fazer investimentos
vultosos. A gente vai completando esses R$ 260 bilhões
de transferência de ativos para a iniciativa privada, o
que vai gerar uma repercussão econômica muito importante nos próximos anos”, destacou o ministro.
Segundo ele, haverá um importante efeito de geração
de empregos, na medida em que forem executados os
projetos de obras e investimentos.
Ao final das contas, a gente vai ter uma geração de
empregos desses contratos muito grande, que vai passar
de 1 milhão de postos de trabalho, entre diretos, indiretos
e empregos provocados pelo efeito renda”, previu Tarcísio
de Freitas. (ABr)

Cotado para compor o conselho do Tribunal
de Contas dos Municípios (TCM), o presidente
da CCJ da Assembleia legislativa, humberto
Aidar (MDB), disse considerar ilegítima a permanência do ex-prefeito de hidrolândia, Paulo
Sergio Rezende (PSDB), à frente da
Associação Goiana dos Municípios (AGM), sem ter mandato eletivo. “Se a gente
analisar, como é que o cidadão deixa de ser prefeito e continua à frente
da associação dos prefeitos
no Estado?”, indagou Aidar,
depois de saber que o exprefeito divulgou nota se posicionando contra a extinção do TCM. “Me
parece que não é legitimo um cidadão
que já não é prefeito,
mas eu tenho informação de que acabou o seu mandato mudando o estatuto.
Nos causa estranheza”.

Por um triz

Por conta da situação do ex-prefeito de hidrolândia, associados à AGM têm reunião marcada
para hoje, quando estará em pauta mudanças no
estatuto da entidade, conforme adiantou à coluna
o prefeito de Gameleira, Wilson Tavares (DEM).

Sem mandato

Quem ainda se coloca contra a extinção do
TCM é o ex-prefeito de Porteirão, José de Sousa
Cunha (PSDB), que está no comando da Federação
Goiana dos Municípios (FGM), e também não tem
mais mandato.

Rumo ao TCE

encerrar a sessão de ontem, fato que
chamou a atenção do vereador Thialu
Guiott (Avante), lembrando que são apenas três sessões por semana

Mais vacinas

Presidente da Fieg, Sandro Mabel sugere que a iquego seja transformada em
unidade tecnológica de ponta na linha de
produção da vacina contra a Covid-19.

Alienação de áreas

Em razão de pedidos de vista feitos
por deputados, o projeto do Governo que
trata da venda de 57 áreas teve sua tramitação suspensa. São glebas em municípios como Goiânia, Caldas Novas, Cidade
de Goiás, Goianésia, Uruaçu, Paraúna,
Pirenópolis e Quirinópolis. A justificativa
é de que são áreas sem finalidade pública.

Liminar do STF

Por decisão do ministro do STF, Dias
Toffoli, foi deferida liminar para suspender
decisão do Tribunal de Justiça que havia
determinado ao Estado que promovesse
a progressão na carreira de servidores.

Sem efeito

Conforme antecipado pela coluna, o
desembargador Olindo Menezes jugou
prejudica habeas corpus impetrado por
padre Robson de Oliveira, cassando liminar concedida em dezembro pelo exministro Nefi Cordeiro, que visava trancar
ação penal contra o sacerdote, flagrado
na Operação vendilhões.

CURTAS
t

Pela Proposta de Emenda à Constituição, do deputado henrique Arantes (MDB), que extingue o
TCM, prevê que todos os servidores efetivos do
órgão serão incorporados e aproveitados no Tribunal
de Contas do Estado.

2 A vereadora Gabriela Rodart (DC)

puxou o coro dos críticos ao Psol, que
quer tomar o mandato de leia Klebia
(PSC), alegando descumprimento de
cota feminina nas eleições de 2020.
leia fala em perseguição.

Empossado novo secretário
de Estado da Agricultura
Wesley Costa

Natural de Morrinhos, Tiago Freitas
de Mendonça é
produtor rural, engenheiro agrônomo e gestor em administração
O governador Ronaldo
Caiado empossou, na manhã
desta quarta-feira (28/04), o
novo titular da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa),
Tiago Freitas de Mendonça,
em evento realizado no Palácio das Esmeraldas.
Ele assume o cargo antes
ocupado por Antônio Carlos de
Souza lima Neto, eleito novo
diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Goiás.
Acompanhado da presidente de honra da OvG e coordenadora do Gabinete de Políticas
Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, o governador destacou a importância da agropecuária para o Estado, setor
responsável por 77% das exportações de Goiás. Sobre a
mudança na condução da pasta,
pontuou que é uma satisfação
ver novos nomes se destacarem
na política com “capacidade,

Ele assume o cargo antes ocupado por Antônio Carlos de Souza Lima Neto, eleito novo diretor-superintendente do Sebrae
qualificação técnica, formação
cultural, moral e ética” para
estarem à frente dos grandes
desafios do Estado.
“Nós somos transitórios e
essa nova geração virá, e vai
dar continuidade a uma política que precisa ter como primeiro ponto o cidadão”, frisou
Caiado. “O Estado não foi feito
para ser balcão de negócios,
para fazer negociatas, para enriquecimento com bem público
ou com contratos públicos. O
Estado foi feito para dar dignidade e qualidade de vida às

pessoas”, arrematou.
Natural de Morrinhos, o
novo secretário é produtor rural, engenheiro agrônomo e
gestor em administração. Formou-se pela Escola Superior
de Ciências Agrárias de Rio verde e é pós-graduado em Gestão
em Agribusiness pela Fundação
Getúlio vargas. Tiago atuou por
20 anos no Sistema Faeg/Senar,
sendo 10 deles no Conselho Administrativo da entidade. Após
relembrar conversa com Caiado, quando ainda era presidente do Sindicato Rural de Morri-

nhos, o novo secretário agradeceu a confiança por assumir
a Seapa. “Acreditando nos meus
sonhos, assumo essa pasta para
fazer a diferença, assim como
o Antônio Carlos fez”, afirmou.
“Quem espera pelos resultados
é o povo goiano”, completou.
Tiago também reconheceu
o trabalho executado pelo seu
antecessor. “Ele superou as
expectativas da Faeg [Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás], Senar [Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural] e Governo do Estado.

isso é para poucos”, reconheceu o novo titular. “Muito obrigado por deixar uma equipe
formidável na Seapa”, completou. Por sua vez, em discurso de despedida, Antônio
Carlos apresentou um breve
balanço das principais ações
da Seapa, ao salientar que a
pasta foi recriada por Caiado,
no início de 2019. “Fica meu
agradecimento ao Governo
de Goiás por proporcionar
um trabalho de imensos resultados ao setor agropecuário
do Estado”, disse.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2021

Crescendo diante da tela
Tatiana Santana
Desde o início da pandemia, as crianças
vêm se adaptando, aprendendo e se tornando
mais criativas frente ao uso da tecnologia.
Para alguns, é uma tábua de salvação mantendo-as em contato com os amigos e
as ajudando a manter a capacidade
social, uma alternativa bem-vinda
à escola presencial. Para outras, é
uma promessa frustrada, incapaz
de compensar as defasagens em
sua educação.
O “tempo de tela” é um conceito
que inquieta os pais, mas é considerada uma abordagem válida em
um mundo em pandemia, pois a
maneira como vivemos vem sendo
redefinida. Um ano em que todos
recorreram à tecnologia tem nos
mostrado que o valor, ou perigo,
dos aparelhos têm menos a ver
com as próprias telas reluzentes e mais com a
maneira como são usadas. O cuidado deve ser
direcionado ao conteúdo disponibilizado às
crianças, aos adolescentes e também aos pais,
que são considerados exemplos.
As escolas públicas continuam fechadas ou
muitos responsáveis familiares discordam desta
retomada, por isso é oferecido uma combinação
de aprendizados, presencial e remoto, e os estudantes, com acesso a um dispositivo, vêm
usando celulares, computadores das escolas e
tablets de várias maneiras e por mais horas.
Especialistas têm evitado termos como “vício”,

que podem criar um pânico moral e causar
impactos no desenvolvimento das crianças. A
mudança de visão ocorre ao entender que permitir a elas mais tempo de tela não é uma escolha, mas uma necessidade.
Um estudo do Pew Research Center, divulgado em outubro, concluiu que
63% dos pais com filhos em idade
escolar hoje estão mais preocupados com o tempo de tela das crianças do que antes da pandemia. Porém a maior preocupação é com a
capacidade de os filhos conseguirem manter as amizades e o seu
bem-estar emocional.
Na Educação, as aulas tradicionais
deram lugar à interação mediada
por computadores, microfones e câmeras. Educadores e pesquisadores
ainda estão descobrindo qual foi o
impacto do ano passado sobre as
crianças e só saberão quando todas
escolas abrirem totalmente. Além de adaptar atividades elaboradas, a princípio, para aulas presenciais, ao sistema
remoto, um dos grandes desafios é fazer
com que as interações
entre alunos e professores se tornem interessantes o suficiente
para não disputar a
Tatiana Santana é direatenção com outras
tora pedagógica do Colédistrações encontragio Externato São José
das em casa.

Tempo das
crianças nas
tela é um
conceito que
inquieta os
pais

OPiniãO
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CARTA DO LEITOR

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

Vila da Paz
viver em um lar há mais de 15 anos, mas temendo a qualquer momento ser despejada por
não ter a documentação de propriedade é muito
difícil. é, assim, a situação da minha vizinha, uma
das moradoras de uma área ao fundo do posto de
combustível Marajó (Posto Aparecidão), no Setor
Rosa dos ventos, em Aparecida de Goiânia. Ao
que tudo indica o local pertence ao governo e
parece ser a continuação de uma avenida do
bairro. incoerentemente batizaram a quadra de
vila da Paz, porém não é paz que as famílias lá
têm. Pois não possuem a certeza que se forem retirados e as casas serem derrubadas terão alguma
contrapartida do poder público. Além disso, não
sabem se poderão continuar no local para buscar
melhorar a próprio lar. vivem no pesadelo.
Pedro Santana
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{
Caixas seguem no azul, enquanto
a saúde permanece no vermelho
Antonio Tuccilio
2020 realmente foi um ano de muitos recordes,
números altos e surpresas. Mas o que foi pouco
discutido e merece a atenção da população é o
fato de que governos estaduais e prefeituras fecharam o ano no azul e com caixa recorde.
À primeira vista parece ser um
resultado positivo. Afinal, se está no
azul, não há dívidas. Mas se levarmos
em conta que o governo federal teve
rombo histórico e a dívida pública
explodiu, esse ‘caixa em azul’ dos
estados e municípios (o superávit
primário foi de R$ 38,75 bilhões em
plena pandemia) merece uma análise
mais profunda.
Só o Estado de São Paulo teve
superávit de R$ 14 bilhões. Pergunto: onde estavam todos esses recursos quando não havia hospitais
de campanha em número suficiente
para pacientes com Covid-19? Ou
respiradores para as UTis? isso vale para todos
os estados: por que não usaram esse dinheiro
para melhorar o tratamento da pandemia?
importante esclarecer que tudo isso aconteceu
após o ‘socorro’ da União, que repassou R$ 60 bilhões aos estados e municípios. Esse montante
foi repassado com a finalidade de cobrir despesas
de saúde e assistência social. Mesmo com a pior
crise sanitária em 100 anos, os administradores
conseguiram o feito de fechar o ano no azul.
Traduzindo: não investiram tudo o que podiam
na crise sanitária. é necessária uma CPi em estados e municípios para investigar o que houve

com esse dinheiro e porque não foi utilizado.
Presenciamos desde março do ano passado a
batalha do país contra o vírus. Governadores se
escondem e nunca levaram a sério o necessário
lockdown e medidas concretas de isolamento.
Além disso, hospitais de campanha foram fechados
ainda em plena crise. Agora, que enfrentamos a
fase mais aguda da pandemia e estamos ainda mais necessitados, as
autoridades estaduais e municipais
dizem que não há dinheiro suficiente
para fazer o que é preciso.
Pedir responsabilidade às autoridades, especialmente em um
período tão crítico, não é querer
muito. Na verdade, cuidar bem
das pessoas faz parte das obrigações dos governadores e prefeitos.
Por que não usar os recursos do
caixa para melhorar as condições
da saúde? E mais: o que será feito
desses bilhões?
Deixo aqui meu pedido a todos
os governadores e prefeitos. Sejam responsáveis.
Cumpram o que se
espera de vocês: cuide das necessidades
essenciais da população. Ações salvam
vidas mais do que dinheiro no caixa.
Estados e municípios fecham ano com
Antonio Tuccilio, presio caixa azul, mas a
dente da Confederação
saúde continua na
Nacional dos Servidores
fase vermelha

Saúde, no
entanto,
segue no
vermelho
após 1 ano
de pandemia

Presidente

Editora Raízes Ltda
16.880.052.0001-30

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

R$ 2,50

Durante cinco
anos de mandato,
alguns dos nossos
benefícios foram
cortados. Isso
aconteceu após
uma auditoria
feita pela
prefeitura sob a
justiﬁcativa de
rever alguns
pagamentos
indevidos
O presidente da Associação dos
Guardas Civis do Estado de Goiás,
Jefferson Monteiro Santana, destaca que os cortes causaram uma
redução em R$ 1,8 mil nos salários dos agentes.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Auxílio paletó, moradia, aluguel, comida....
isso já dá e sobra”, comentou o internauta
sobre o pedido de auxílio emergencial de
Arthur lira. Para presidente da câmara, solução terá que respeitar teto de gastos.
Rodrigo Lopes

M

@ohoje
“Medidas drásticas contra essas pessoas
urgente”, comentou a internauta sobre a
matéria mostrando diversas irregularidades na vacinação no estado.
Regina Falbo

N

@jornalohoje
lucasfilm comunica que Gina carano não
continuará em 'the Mandalorian' após publicações "abomináveis".

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

Superávit do Tesouro no primeiro
trimestre embute custo social pesado

Acumulado registra saldo de 837 mil empregos

Brasil gera
184 mil novos
empregos
formais
em março
O Brasil gerou 184.140 novos postos de trabalho em
março deste ano, resultado de 1.608.007 admissões e
de 1.423.867 desligamentos de empregos com carteira
assinada. Os dados são do Ministério da Economia,
que divulgou ontem (28) as Estatísticas Mensais do
Emprego Formal, o Novo Caged.
O resultado foi comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele acredita que, com a vacinação
da população contra covid-19, o país está retomando
o crescimento econômico sustentável, com destaque
para o setor de serviços.
“Ao contrário da primeira onda [da pandemia de covid-19] que nos atingiu no ano passado e destruiu 276
mil empregos em março, a nossa reação à segunda onda,
agora, foi a criação de 184 mil novos empregos no setor
formal. E o grande destaque é o setor que tinha sido mais
golpeado durante toda a pandemia, o setor de serviços,
com praticamente a metade, 95 mil empregos formais. O
último setor da economia que estava no chão se levantou”,
disse, durante coletiva virtual para divulgar os dados.
O estoque de empregos formais no país, que é a
quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a
40.200.042, em março, o que representa uma variação
de 1,46% em relação ao mês anterior.
No acumulado de 2021, foi registrado saldo de
837.074 empregos, decorrente de 4.940.568 admissões e de 4.103.494 desligamentos até março.

Dados isolados

Houve
1.423.867
desligamentos
de empregos
com carteira
assinada

No mês passado, os
dados apresentam saldo
positivo no nível de emprego nos cinco grupamentos de atividades econômicas: serviços, com a
criação de 95.553 postos,
distribuído principalmente nas atividades da administração pública, defesa e seguridade social,
educação, saúde e serviços sociais; indústria geral, que criou 42.150 novos empregos, concentrados na indústria de transformação;
construção, saldo positivo de 25.020 postos; comércio,
mais 17.986 postos de trabalho gerados; e agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que
registrou 3.535 novos trabalhadores.
Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na
geração de emprego, sendo que houve aumento de trabalho formal em 23 das 27 unidades da Federação. Os
destaques são para São Paulo com a abertura de 50.940
postos, aumento de 0,41%; Minas Gerais que criou
35.592 novas vagas (0,84%); e Santa Catarina, com
saldo positivo de 20.729 postos (0,93%).
Os estados com saldo negativo de empregos em
março são Alagoas, que teve o fechamento de 8.310
postos, queda de 2,36%; Pernambuco, com saldo negativo
de 2.762 postos, diminuição de 0,22%; e Ceará, que encerrou o mês passado com menos 1.564 postos de trabalho formal, queda de 0,13%.
Para o conjunto do território nacional, o salário
médio de admissão em março de 2021 foi de R$ 1.802,65.
Comparado ao mês anterior, houve aumento real de
R$ 60,76 no salário médio de admissão, uma variação
positiva de 3,49%.
As estatísticas completas do Novo Caged estão disponíveis na página do Ministério da Economia. Os
dados também podem ser consultados no Painel de informações do Novo Caged. (ABr)

O resultado das contas públicas em março,
a ser divulgado na sexta-feira, 31, deverá
apontar novo superávit primário para o Tesouro Nacional, levando o acumulado no
primeiro trimestre a ficar em terreno positivo
pela primeira vez desde o mesmo período
de 2015, atingindo o maior valor em termos
reais em oito anos – sempre considerando a
diferença entre receitas e despesas nos primeiros três meses de cada ano, já descontados
os gastos com juros. Mas esse superávit, como
aponta o economistaMatheus Rosa Ribeiro,
assistente de pesquisa no instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio vargas
(ibre/FGv) e responsável pela estimativa, foi
produzido a um custo social nada desprezível
e ainda por fatores que não deverão se repetir
ao longo do restante do ano.
O atraso na aprovação do orçamento,
num processo transformado em ópera bufa
pela equipe do senhor Paulo Guedes e pelo
Centrão, resultou na “postergação de despesas” e ajudou a construir o resultado positivo,
mas à custa de “meses de desassistência a
pessoas e empresas fragilizadas no contexto
da pandemia”, complementa Ribeiro. “Não
se pode, assim, tratar desse superávit sem
ponderar seus custos à primeira vista ocultos”,
reforça o economista, que também é bacharel
em Ciências Econômicas pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Embora
o economista não faça essa referência de
forma explícita, parece claro que a melhora
nas contas do Tesouro ajudou a agravar pesadamente a situação das famílias mais vulneráveis, causando aumento do número de
esfaimados e miseráveis.
“A desvalorização cambial recente, o atraso no orçamento e o volume reduzido de
despesas contra a Covid-19 no primeiro tri-

mestre são fatores que implicam em custo
social elevado, além de acentuarem a incerteza econômica, mas colaboram na obtenção do resultado superavitário”, observa
Ribeiro, ao acentuar os “custos ocultos” do
superávit esperado. Para aferir o impacto
macabro para os desassistidos da pandemia,
que inclui a população mais pobre e também
centenas de milhares de micro e pequenos
empresários, o Tesouro havia gasto R$ 113,4
bilhões no primeiro trimestre da pandemia
no Brasil (março a maio de 2020). No primeiro trimestre deste ano, mesmo diante
da escalada das mortes, foram gastos apenas
R$ 8,3 bilhões, num tombo de 98,7%.

Plano macabro

A imprevidência (ou o desejo mesmo de
causar uma piora no cenário da crise sanitária) levou a equipe econômica a não incluir
na proposta de lei orçamentária para 2021
qualquer previsão de recursos para enfrentar
a pandemia – sequer incluindo a compra de
vacinas no projeto, o que só veio a ocorrer já
no final do ano passado, quando foram anunciados em torno de R$ 24,5 bilhões para a
aquisição de imunizantes. De acordo com a
economista Blenda Pereira, assessora do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems), tomando como base dados
do Sistema de informações sobre Orçamentos
Públicos (Siop), do Ministério da Economia,
a elaboração da proposta orçamentária contemplou apenas R$ 5,4 bilhões para a execução
de programas de vacinação já regularmente
incluídos no Programa Nacional de imunização (PNi). Já no final de 2020, três medidas
provisórias contemplaram a abertura de créditos extraordinários de R$ 24,5 bilhões para
a vacinação contra a Covid-19.

BALANÇO
t

2 “De janeiro a março, há

um ‘vácuo’ de despesas no
combate às mazelas trazidas
pela Covid-19, que é pouco
desejável do ponto de vista
social, implicando em meses
de desassistência a pessoas
e empresas fragilizadas no
contexto da pandemia”, comenta Matheus Ribeiro.
2 O levantamento realizado
por ele, com dados do Sistema
integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (Siafi), projeta para março deste ano um superávit
primário de R$ 2,8 bilhões,
em grandes números, resultado de um crescimento real
(descontada a inflação) de
22,1% para as receitas e de
redução próxima de 3,1%
para as despesas primárias,
igualmente em valores atualizados com base no índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA) até
março deste ano.
2 Somado ao superávit primário realizado nos dois primeiros meses deste ano, o

desempenho observado em
março elevado o saldo do
primeiro trimestre deste ano
para R$ 25,8 bilhões, o melhor resultado para um primeiro trimestre desde 2013,
quando o Tesouro havia registrado um superávit de R$
29,8 bilhões. Ainda para comparação, nos três meses iniciais de 2020, registrou-se
déficit de R$ 2,9 bilhões.
2 A receita líquida do Tesouro deverá avançar 7,8%
frente ao primeiro trimestre
de 2020, puxada principalmente pelas altas de 29,0%
na arrecadação do imposto
de Renda da Pessoa Jurídica
(iRPJ) e de 14,9% para a Contribuição Social sobre lucro
líquido (CSll). Parte desse
crescimento veio do que a
Receita Federal e o Tesouro
Nacional têm classificado
como “pagamentos atípicos”
do imposto e da contribuição, “embora nem sempre
se dê maiores explicações
sobre a razão dessas atipicidades”, ressalta o econo-

mista. Esses pagamentos
cresceram R$ 7,7 bilhões em
relação aos três meses iniciais de 2020, passando a somar em torno de R$ 10,5 bilhões. O acréscimo, no entanto, corresponde a 40,7%
do incremento de R$ 18,9
bilhões registrado pelo iRPJ
e pela CSll, somados – “o
que mostra que não é possível explicar o crescimento
da receita com esses tributos
apenas por pagamentos atípicos”, anota Ribeiro.
2 influenciados pela alta
do dólar, os impostos incidentes sobre o comércio exterior avançaram fortemente
(com altas de 33,9% para o
imposto sobre importação e
de 46,3% para o imposto sobre Produtos industrializados
vinculados a bens importados). No caso do PiS/Cofins,
R$ 5,4 bilhões (ou 94,7%) do
aumento de R$ 5,7 bilhões
registrado no primeiro trimestre deste ano vieram da
cobrança da contribuição sobre importações.

Trabalhadores informais
ganham programa assistencial
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse ontem
(28) que o governo vai lançar
o programa Bônus de inclusão
Produtiva (BiP) para atender
os trabalhadores informais
afetados pela pandemia de covid-19. Guedes não deu detalhes, mas disse que o programa vai ajudar os 40 milhões
de brasileiros “invisíveis”,
como vendedores ambulantes,
pessoas que foram atendidas
pelo auxílio emergencial do
governo federal.
“Essa turma toda que está
bloqueada, sem capacidade de
trabalho. Queremos o retorno

seguro ao trabalho desse brasileiros através da vacinação
em massa. Enquanto isso não
ocorre, o BiP. Eles têm direito
ao trabalho, nunca pediram
nada ao Estado, a primeira vez
que foram vistos foi durante a
pandemia. Nós devemos a eles
também ferramentas de sobrevivência nos próximos meses, enquanto fazemos a vacinação em massa”.
O anúncio foi feito durante
a coletiva virtual de divulgação
dos dados de emprego formal
de março. No mês, de acordo
com os dados do Novo Caged, o
Brasil registrou a criação de 184

mil vagas de trabalho formal.
Para Paulo Guedes, esses
trabalhadores informais foram
excluídos do mercado de trabalho formal “por uma legislação obsoleta”, que onera os empresários e impede a criação
de um mercado de trabalho
“vigoroso, forte e robusto”.
O ministro defende a redução da carga tributária da folha
de pagamento. “hoje, o salário
é muito para quem paga, para
quem dá o emprego, e é pouco
para quem recebe porque tem
uma cunha fiscal muito grande,
que quase duplica o custo do
trabalho”, argumentou. (ABr)
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Trecho norte da BR-153
em Goiás vai hoje à leilão
Leopoldo Silva/Agência Senado

Senadores do Tocantins tentaram
barrar o leilão,
bancada goiana e
governo federal
reagiram
Samuel Straioto
O leilão de trecho de 850
km da BR-153 entre Tocantins
e Goiás, está previsto para ocorrer às 14 horas desta quintafeira (29). O processo está sendo organizado pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o pregão ocorrerá na Bolsa de valores de
São Paulo. A concessão é por
um prazo de 35 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. O processo teve disputa política. A
bancada de senadores do Tocantins queriam impedir na
justiça a realização do pregão.
Porém, parlamentares goianos
e o governo federal articularam
para que o leilão seja feito.
O processo mescla duas formas de disputa e considera o
menor valor de tarifa básica
de pedágio e o maior valor de
outorga. A proponente vencedora ficará responsável pela
infraestrutura e a prestação
dos serviços públicos de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação
de melhorias e ampliação de
capacidade das rodovias. A
concessão prevê aporte de R$
7,8 bilhões de investimentos.
A concessão da rodovia BR153, entre Anápolis (GO) e
Aliança (TO), recebeu duas propostas do setor privado. Segundo fontes extraoficiais, os

Bancada do
Tocantins
tentou impedir
a realização do
pregão, mas
senadores
goianos
viabilizaram
a medida

lances seriam do grupo CCR e
da Ecorodovias.
Parlamentares do Tocantins chegaram a apresentar
uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU)
para barrar a concessão. A crítica é em relação ao cronograma de investimentos do
projeto, que teria priorizado
obras em Goiás, em detrimento
às melhorias no Tocantins. No
entanto, houve articulação
com a participação da bancada
goiana para que o leilão não
fosse interrompido. O ministro
da infraestrutura, Tarcísio
Freitas, reuniu-se com o governador de Tocantins, Mauro
Carlesse, e integrantes da ban-

Bolsonaro sanciona projeto que
permite suspensão de contratos
Especialista em Direito
Trbalhista explica que, em
caso de suspensão de contratos, o trabalhador terá um período de estabilidade, sem possibilidade de demissão.
O Governo Federal vai
apresentar esta semana uma
reedição da Medida Provisória
(MP) 927. Será uma segunda
edição do programa de manutenção de emprego, que
vai permitir a redução de jornadas de trabalho, com possibilidade de redução de salários e até mesmo a suspensão do contrato de trabalho
por até 120 dias.
O programa, de acordo
com o advogado especialista
em Direito Trabalhista Murilo
Chaves, vai dar estabilidade
aos trabalhadores, que terão
a manutenção dos seus empregos durante a segunda
onda da pandemia de Covid19, que tem provocado a restrição de atividades comerciais em todo o Brasil.
Chaves explica que a expectativa é de que a nova MP
siga os mesmos moldes dos
acordos previstos no primeiro
programa de manutenção de
emprego, feito no início da
pandemia. Tudo isso com a
manutenção dos salários, seja
por meio de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador,
seja pelas empresas.
"As empresas que fatura-

Trabalhador terá um período de estabilidade
ram até R$ 4,8 milhões em
2020, terão 100% dos salários
de seus empregados pagos pelo
Governo Federal, por meio do
programa de Seguro Desemprego, enquanto as empresas
que faturaram mais de R$ 4,8
milhões terão 70% destes salários arcados pelo Governo
Federal, os empregadores vão
arcar com o restante [30%]
deste salário nominal”, explica.
Nos casos de suspensão de
trabalho, por exemplo, se houver uma suspensão de 60 dias,
o trabalhador, quando retornar
às suas atividades de trabalho,
terá 60 dias de estabilidade,
sem possibilidade de demissão.

FGTS

A MP também permitirá
que as empresas adiem o pagamento do Fundo de Garan-

tia do Tempo de Serviço
(FGTS) à Caixa Econômica Federal. Nestes casos, os empregadores poderão solicitar
um diferimento no pagamento, para que ele seja suspenso
por quatro meses.
“A ideia é que entre os
meses de maio e setembro
não haverá a necessidade de
pagamento do FGTS, mas que,
posteriormente, as empresas
arquem com estes valores,
de maneira parcelada, a partir do mês de outubro”, pontua Chaves.
Todas essas ações, de acordo com o especialista, servirão para dar um “fôlego” aos
empregadores e para tentar
evitar as demissões que voltaram a acontecer durante
esta segunda onda da pandemia de Covid-19.

cada estadual na Câmara e no
Senado. Freitas teria se comprometido a aplicar 75% do
valor obtido com a eventual
outorga em obras de duplicação da BR-153 no Tocantins.
Goiás seria beneficiado com a
agilidade nas melhorias da
via, considerada uma das principais ligações entre as regiões
Norte e Centro-Oeste.
Outra reclamação dos congressistas do Tocantins é que
mais de 70% dos trechos da rodovia do lado tocantinense só
vai ganhar pista dupla em 2041
ou depois dessa data. Para eles,
os investimentos no ciclo inicial
de concessão são muito concentrados em Goiás. A bancada

goiana defende a continuidade
do leilão com as cláusulas já
defendidas previamente pelo
governo federal. O trecho da
BR-153 no norte goiano já foi
operado pela Galvão Engenharia, que venceu o leilão, em
2014, com um deságio de 42,4%.
Anos depois, porém, foi decretada a caducidade da concessão,
a via foi devolvida. O leilão da
BR-153 não será o único na
área rodoviária. há uma série
de megaleilões, entre eles, os
da BR-381 (em Minas Gerais),
que prevê investimentos de R$
7 bilhões, e da rodovia Dutra
(entre São Paulo e Rio de Janeiro), com R$ 14,5 bilhões em
obras. (Especial para O Hoje)

Comissão Mista aprova
antecipação das eleições

da Mesa Diretora
vereadores que integram a Comissão Mista
da Câmara Municipal de
Goiânia aprovaram alteração no regimento interno da Casa que antecipa a realização das eleições para Mesa Diretora
no legislativo. Emenda
foi apresentada pelo vereador Juarez lopes
(PDT). O projeto agora vai
ser analisado em plenário. O texto prevê que a
eleição deve ocorrer em
sessão especial convocada pela mesa diretora
com antecedência mínima de 48 horas.
O projeto cria mais um
cargo na Mesa Diretora, o
da quarta vice-presidência
e ainda de mais vagas em

“A emenda
permite que
o colegiado
promova novas
eleições quando
entender como
pertinente,
nada mais”
Juarez lopes (PDt)

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 servidores Públicos; e habitação,
urbanismo e Ordenamento
Urbano terão 9 membros.
Conforme O hoje tem
apresentado nos últimos
dias a tendência é que o
processo eleitoral interno
do legislativo ocorra ainda
em 2021. “Não nos prende
a uma data, um momento
específico no tempo. A
emenda permite que o colegiado promova novas
eleições quando entender
como pertinente, nada
mais”, justificou Juarez lopes. O vereador lucas Kitão (PSl) é contrário a
questão e pretende levar
o tema à Justiça. O processo será analisado pelos vereadores em plenário. (Samuel Straioto, especial
Para O Hoje)
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Vereadores se apequenam trocando
Goiânia por seus interesses pessoais
Ao se firmar no cargo, Rogério cruz abriu
uma oportunidade para o legislativo
municipal, mas seus membros só querem
saber de vantagens fisiológicas
José Luiz Bittencourt
Tem alguma coisa errada
na Câmara Municipal de Goiânia. Mais uma legislatura está
em curso, em um ambiente
político que favorece os vereadores quanto a ocupação
de espaço no debate sobre os
desafios cruciais que se colocam para a capital. O prefeito
Rogério Cruz esforça-se para
se afirmar no cargo e também
para evitar maiores problemas para a sua gestão, valorizando a Câmara com uma
abertura para o diálogo (leiase: distribuição de benesses)
poucas vezes vista antes no
Paço Municipal. Tudo, no momento, favorece o trabalho
dos 35 parlamentares goianienses, desde, é claro, que...
queiram trabalhar.
Parece que, talvez com exceção de um ou de outro, não
querem. Desde que tomaram
posse, os atuais vereadores só
pensam em seus interesses
pessoais e em assuntos internos do Poder, que não dizem
respeito a Goiânia. Mostram
disposição de luta para conseguir cargos na prefeitura, aproveitando oportunisticamente
a debilidade inicial do projeto
de poder entronizado no alto
do Park lozandes. Esperneiam
kpara instituir na Casa a nefanda verba indenizatória, que,
em última análise, significa
mais dinheiro no bolso a título
de ressarcimento de despesas
para o exercício do mandato.
Enfim, abriram a goela do fisiologismo e parecem que não
vão se saciar com pouco.
Um prefeito amigável é o
sonho de consumo de qualquer
vereador em qualquer município brasileiro. Significa, na
prática, mais facilidade para
acessar cargos para apaniguados, viabilizar obras na base
eleitoral de cada um e outros
ganhos. Rogério Cruz é a vítima
da vez. Ele, pelo menos neste
instante, não tem como se recusar a pagar esse preço, sob
pena de perder a governabilidade e até de sofrer consequências mais drásticas.
iris Rezende, um portento
em termos de autoridade política, deixou a Câmara, no
seu último mandato, a pão e
água. Chegou ao luxo de dispensar a indicação de um vereador qualquer como líder

para o seu governo. Suportou
a chantagem de uma CEi criada para derrubar a doutora
Fátima Mrué da Secretaria da
Saúde, que acabou em nada e
com ela inabalável por quatro
anos na pasta. Com iris, vereador valia o mesmo que pó
de traque. Nos seus quatro
anos de gestão, foi assim, sem
dó nem piedade.
Nesse cenário, Rogério Cruz
caiu do céu. Como nunca, os
vereadores se esbaldam conseguindo o que desejam na estrutura da prefeitura e criando
asas para ir além. A implantação da verba indenizatória é
o alvo da hora perseguido pelo
presidente Romário Policarpo,
um despachante graduado dos
impulsos mais básicos dos nobres colegas. Não há cabimento. Essa ajuda de custo tem a
ver com deputados estaduais,
federais e senadores, que possuem representatividade estadual, ou seja, atuam em uma
enorme base territorial. E, mesmo com essa justificativa, é
considerada como uma excrescência, um artifício para engordar os salários, enganando
inclusive do leão da Receita.
O que precisa ser dito: a
Câmara desperdiça uma chance única para mostrar grandeza e utilidade para Goiânia.
O panorama institucional da
capital está aberto para o debate das questões que realmente importam: justiça social,
infraestrutura nos bairros, escolhas quanto ao desenvolvimento urbano e obviamente
a tragédia pessoal e coletiva
trazida pela Covid-19, com seus
efeitos danosos na vida das
goianienses e dos goianienses
e na economia da cidade. Assuntos para ocupar a atenção
dos vereadores e envolve-los
em um debate construtivo, que
é a finalidade para a qual foram eleitos, não faltam.
O Brasil, Goiás e Goiânia
estão cansados de políticos menores, que só cuidam de miudezas e fingem trabalhar pelas
demandas públicas enquanto
perseguem vantagens individuais inconfessáveis. Essa Câmara é candidata a pior da
história e vai logo ser responsabilizada pelos seus equívocos
e omissões. Não demorará. O
que está se passando na gaiola
dourada da Praça do Trabalhador é um escândalo.

Reeleição de Romário Policarpo,
pela 3º vez, vai ser judicializada
A antecipação da eleição para a es- interessante: a de vice-prefeito eventual,
colha do próximo presidente da Câmara, apto a assumir o Paço Municipal em
que só tomará posse no início de 2023, qualquer hipótese que inclua o afastaé um passo ousado dos atuais vereadores mento de Rogério Cruz, até mesmo em
para garantir Romário Policarpo no co- caso de uma banal viagem ao exterior.
O olho do jovem Policarpo cresceu,
mando do legislativo municipal por
mirando à frente um futuro de glórias
um período total de seis anos.
é uma jogada arriscada. Recente e principalmente de mais poder, consdecisão do Supremo Tribunal Federal, truído às custas de verbas públicas e da
que vale por simetria para todos os ní- mais completa omissão que um presidente de Câmara já mosveis do Parlamento bratrou em Goiânia em resileiro, seja federal, eslação a preocupação
tadual ou municipal, escom as verdadeiras adtabeleceu, em resumo,
versidades do maior cenque somente uma reetro urbano do Estado,
leição é permitida, inhoje passando dos 1,2
dependente do que esmilhão de habitantes e
tiver estabelecido pelas
exibindo uma coleção
Constituições do país ou
de abacaxis à espera de
dos Estados ou ainda
solução. Nem mesmo
pelas leis Orgânicas de
um Plano Diretor minicada município.
mamente atualizado,
Romário Policarpo,
existe no momento.
com a máquina da CâO vereador lucas Kimara nas mãos, pode se
tão, em idade o mais
eleger com facilidade
novo da Câmara e talvez
para a Assembleia le- Romário Policarpo (Patriotas)
por isso mesmo antenagislativa, em 2022, se
quiser. é fácil para ele, negociando car- do com a sua biografia, já avisou que
gos e todo o vasto repertório de meca- não compactua com a armação do 3º
nismos fisiológicos à sua disposição, ar- mandato e que levará a sua legalidade
ranjar o apoio de um grande número ao arbítrio da Justiça. é certeza: dias
de colegas, além de suplentes e lideran- quentes virão na esfera do legislativo
ças por Goiânia afora, e chegar aos municipal e na vida dos seus 35 memvotos necessários para uma cadeiara bros. infelizmente, não pelo choque de
ideias ou pelo embate em torno das
de deputado estadual.
Presidir o Poder legislativo da capital, melhores propostas para as goianienses
no entanto, é melhor negócio. é provável e os goianienses, mas, sim, em decorque prefira ser reeleito desde já para rência dos instintos mais baixos dos
mais dois anos no posto, no qual acu- profissionais da política na capital. (Esmula ainda uma posição que é muito pecial para O Hoje)
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de novo o Chile
Bruno Corsino/ACG

Após nove anos
desde o último
jogo oficial fora
do país, AtléticoGO enfrenta o Palestino, hoje às
21h30, no Chile
pela segunda rodada da Copa SulAmericana
Felipe André
Após ficar no empate sem
gols na primeira rodada, o
Atlético Goianiense busca sua
primeira vitória na Copa SulAmericana de 2021 em terras
internacionais. O rubro-negro
visita o Palestino-Chi no estádio El Teniente, às 21h30
(horário de Brasília) em duelo
válido pela segunda rodada.
No mesmo horário, Newell’s
Old Boys-ARG e libertad-PAR
se enfrentam na Argentina,
também pelo grupo F.
A última vez que o Atlético
Goianiense atuou fora do país
de maneira oficial, também
foi pela Sul-Americana, mas
em 2012. Naquela oportunidade, em um formato diferente da competição, o rubronegro encarou o Universidad
Católica no estádio San Carlos
do Apoquindo e a memória
não é boa, foi derrotado por
2 a 0, naquela ocasião os gols
foram marcados por Francisco
Silva e Álvaro Ramos. No jogo
de volta o rubro-negro venceu
por 3 a 1, mas foi eliminado
pelo gol fora de casa.
“Que a gente possa repetir
o padrão que tivemos no primeiro jogo (contra o Newell’s), mas que no último
terço sejamos mais decisivos

Finalista com a Ponte Preta, Jorginho busca a primeira vitória do Atlético Goianiense na Sul-Americana de 2021
e certeiros. Não podemos fazer novamente um jogo igual
na semana passada e não
vencer. Seria muito importante ter vencido aquele jogo.
Sabemos o quão será difícil,
o Palestino-Chi joga pressionando e com intensidade,
precisamos ter cuidado e se
jogarmos o nosso jogo, sem
entrar na disputa de perde e
ganha com eles, eu tenho certeza que podemos fazer um
bom jogo”, analisou o treinador Jorginho, do AtléticoGO, antes da partida.
Após treinar na manhã de
ontem em Goiânia, o elenco
do Atlético Goianiense realizou o segundo, dos três, exames exigidos pela Conmebol
contra o Covid-19 e embarcou
pouco depois. O rubro-negro
fretou um voo direto para
Santiago, no Chile, e depois
se dirigiu a Rancagua, uma
cidade que fica cerca de 87km

MERCADO DA BOLA

de distância, e onde será o
palco do jogo de hoje.
Para esse duelo, o treinador
Jorginho segue sem contar
com o zagueiro Oliveira. O defensor está se recuperando de
uma tendinite no joelho direito e é ausência. Na lista de
relacionados, o comandante
optou por levar o jovem Michel que vai ter sua primeira
experiência internacional e
também Carlos henrique, outro atleta formado nas categorias de base do Atlético-GO.
O Atlético Goianiense não
vai contar com o atacante Roberson. O jogador foi expulso
nos minutos finais no duelo
contra o Newell’s e não pode
viajar. Sem a presença do jogador, o meio-campista Matheus Oliveira voltou a figurar
entre os relacionados, o que
não aconteceu no clássico contra o Goiás no último fim de
semana. André luis e Pablo

Dyego podem atuar como falso
9 e já fizeram anteriormente
na carreira, sendo assim uma
alternativa a Zé Roberto.

do grupo após a primeira rodada, o Palestino-Chi não vai
contar com o meio-campista
Agustin Farias, que foi expulso no duelo contra os paraguaios e em seu lugar deve
entrar Sebastian Martínez.
Outra mudança também deve
acontecer no ataque, com a
entrada de Sanchez Sotelo na
vaga do meia Misael Dávila.
(Especial para O Hoje)

Palestino

A equipe chilena, comandada por José Sierra, faz hoje
sua primeira partida como
mandante, já que estreou fora
de casa contra o libertadPAR e com derrota. lanterna

FICHA
tÉcnicA
t
Atlético-GO

x

Palestino-CHI

Data: 29 de abril, 2021; Local: Estádio El teniente; Horário:
21h30 (de Brasília); Árbitro: Augusto Menéndez (PER); Assistentes: Jonny Bossio (PER) e Stephen Atoche (PER)
Palestino-CHI: toselli;
Mesina, Alvarado, Suárez
e Fernández; Martínez e
cortés; carrasco, Jiménez
e Benítez; Sánchez Sotelo
Técnico: José Sierra

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, nathan, Éder e natanael;
Willian Maranhão, Marlon Freitas e
João Paulo; Janderson, Arthur Gomes (Danilo Gomes) e Zé Roberto
Técnico: Jorginho

VILA NOVA

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Empresário admite
sondagem do Santos
em lateral do Itumbiara
O Campeonato Goiano
acabou da pior forma para
o itumbiara, a equipe acabou sendo rebaixada para
a Divisão de Acesso na última rodada, com um empate depois dos 50 minutos do segundo tempo.
Apesar dos resultados
ruins e da queda, alguns
atletas conseguiram manifestar interesse de outras equipes e foi o caso
do lateral-esquerdo Ph,
que disputou todos os 10
jogos com a camisa do Gigante do vale e em apenas
um não completou os 90
minutos em campo.
O atleta teve uma sondagem do Santos e tem
propostas de outros clubes
de divisões nacionais,
como o volta Redonda-RJ.
O empresário do jogador,
Rodrigo Mendes, confirmou as conversas iniciais
com a equipe paulista, que
recentemente foi liberado
a voltar a contratar após
negociar o atacante Soteldo com o Toronto e acabar
com a punição da FiFA
que o impedia de contratar novos atletas.
"O Ph foi o destaque
da equipe do itumbiara
desde a temporada passada. Não sou eu apenas que
falo, são todos que acompanham a equipe. Ele tem
características parecidas

com a do léo, ex-lateral
do Santos e o clube falou
comigo, e eu também falei
com o Jorge Andrade, no
entanto a saída do holan
fez com a situação esfriasse. O próprio clube falou
que o estilo de jogo se parecia com o do léo e se
encantaram com o jogador. Eu tenho outras situações também. Tem o
volta Redonda que já manifestou o interesse no
atleta, além de outros times. é um jogador jovem,
com um potencial muito
grande e vamos aguardar
para definir seu futuro",
disse Rodrigo Mendes.
Paulo henrique, mais
conhecido como Ph, tem
24 anos e está atualmente
em Taiúva, interior de SP,
onde mantém a forma.
Com o término do contrato
com o itumbiara, onde esteve desde 2020, o jogador
está livre no mercado e espera assinar com uma
nova equipe em breve.
“infelizmente não conseguimos a manutenção
da equipe. Sei que tem algumas situações à vista
tanto de clubes da série A,
quanto da B e da C. E agora
é estudar as melhores situações para definir o meu
futuro”, destacou Ph sobre
seu futuro. (Felipe André,
especial para O Hoje)

O Colorado quer seguir ampliando seu Centro de Treinamentos

Tigre tem projeto ousado para seu CT
Buscando melhorar a infraestrutura de seus patrimônios, o vila Nova tem um grande projeto de ampliação para
o seu centro de treinamento.
O local, que já passa por reformas, pode se tornar a “Cidade Desportiva do vila Nova”
, como disse o diretor de patrimônio da equipe colorada,
leonardo Rizzo, em entrevista
à Rádio Bandeirantes.
Rizzo projeta finalizar as
obras que já estão em andamento no CT, expandindo os
campos oficiais, criando uma
quadra de futevôlei, um alojamento, um espaço para eventos
e outras melhorias.
O dirigente disse ainda que
o torcedor colorado que quiser,
poderá ajudar na execução dos
projetos contribuindo financeiramente e que toda ajuda que

entrar poderá ser fiscalizada
pelo doador. “Será uma relação
parecida com a de templos religiosos, doa a quem quer. Do
jeito que quiser e puder, não
teremos um compromisso fixo.
Teremos o controle para que o
torcedor veja o dinheiro que
ele doou e para onde ele foi
destinado”, disse leonardo Rizzo à Bandeirantes.

Julgamento

Nesta quinta-feira (29), o
presidente colorado, hugo Jorge Bravo, seria julgado pelo
Tribunal de Justiça Desportiva
de Goiás (TJD-GO). Porém, por
conta de um conflito de datas
dos auditores, a sessão foi remarcada para segunda-feira
(3), às 16h. O julgamento se dá
pelo fato de hugo Jorge Bravo
ter sido relatado na súmula

de Wilton Pereira Sampaio no
clássico contra o Goiás, no último dia 11.
No ocorrido, o árbitro relatou que a diretoria vilanovense estava provocando o
meia Miguel Figueira, que revidou com gestos obscenos, e,
como descreveu no documento, “estava com conduta inapropriada gesticulando de forma acintosa contra as decisões
da arbitragem”.
Além do mandatário e do
atleta esmeraldino, outra situação que será julgada é o
fato do vila Nova ter provocado
o arquirrival após a vitória reproduzindo a música “As Mocinhas da Cidade”, em alusão
à provocação da torcida colorada para a torcida esmeraldina. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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camaLeão mais cascudo

Nicolle Mendes / Aparecidense

Após uma reta final
animadora na última temporada, a
Aparecidense pode
chegar ainda mais
longe nas competições, agora em 2021
Victor Pimenta

A Aparecidense tem mostrado que chega para brigar
com os grandes e buscar seu
espaço tanto no futebol goiano, quanto no cenário nacional. A equipe que vem de
uma reta final de temporada
acima das expectativas diante
dos ocorridos anteriores, pretende se firmar e estabelecer
em 2021, buscando coisas ainda maiores.

Retrospecto

A campanha de 2019 no
Goianão fez com que a Cidinha não se classificasse de
forma direta para o Brasileiro
da Série D de 2020, porém,
com todo o cenário da pandemia e a desistência do Crac
da competição, a Aparecidense assumiu a vaga e o que parecia incerto, mudou o planejamento do clube na temporada. Thiago Carvalho assumiu de vez o comando após
as saídas de Romerito e Weslley e colocou o time goiano
como líder do grupo no campeonato nacional, passando
a equipe para fase mata-mata.
Os bons números da equipe
na fase de grupos e o bom entrosamento da equipe na competição animaram a diretoria
e os torcedores visando o tão
sonhado acesso para a Série C.
Goleadas em cima do Tupynambás, São luiz levaram a
Aparecidense para as quartasde-final e encarando o Mirassol.

Alex Henrique e Albano chegam em 2021 ainda mais entrosados e buscam fazer ainda mais história com a camisa da Cidinha
Após abrir o placar no primeiro
jogo, sofreu a virada e a derrota
fora de casa. Em seu mando, a
mesma coisa, precisando vencer, conseguiu sair na frente,
mas o nervosismo tomou conta
e viu a chance de alcançar a
terceira divisão distante pelo
menos mais um ano.
A temporada 2020 então
terminou somente em 2021 e
já embalado pelo bom momento, a Aparecidense ainda precisava de bons resultados para
se garantir da Série D do atual
ano e foi assim que aconteceu.
A equipe se classificou para
as quartas-de-final e ao vencer
o Goiás, cumpriu seu primeiro
objetivo. Na fase semifinal, encarou o Atlético Goianiense e
foi derrotado, não se classificando para a grande final.

Goianão 2021

O bom momento vivido
pelo clube fez valer o primeiro

lugar conquistado na fase de
grupos da atual edição. Após
um começo ruim vindo de
dois empates, a Cidinha engatou três vitórias e já soma
cinco, além de três empates e
duas derrotas, sendo líder do
grupo B. Após a goleada sobre
a Jataiense fora de casa, o
time pode ter mais tranquilidade no jogo de volta, pensando na semifinal e visando
até mesmo chegar na grande
final, possivelmente conquistando um título e coroando o
trabalho que a equipe vem
fazendo nos últimos anos.
“Nosso elenco está muito
qualificado, onde você troca
uma peça e para repor estamos sendo bem suprido quando há necessidade. Então,
acredito que a gente vem evoluindo, o grupo todo evoluindo e formando um grupo muito forte e um grupo muito
campeão e com certeza esse

VILA NOVA

Equipe colorada busca
reforços para a Série B
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Daqui a um mês, a bola
terá rolado pelo Brasileirão
da Série B, principal competição do calendário vilanovense para a temporada de
2021. Pensando nisso, o técnico Wagner lopes, em entrevista ao programa TBC Esporte, revelou que o Tigre
está atento às movimentações
do mercado da bola, em busca
de contratações para a disputa da competição nacional.
“Sabemos que o Campeonato Brasileiro (da Série B) é
muito mais difícil. O Brasileiro
vai ser um dos mais difíceis
dos últimos 40 anos. Com todo
respeito ao Goianão, mas nós
sabemos que a exigência é
diferente. Então, é claro que
a nossa diretoria está atenta
ao mercado. Precisamos nos
fortalecer cada vez mais, para
sermos competitivos no Campeonato Brasileiro. Estamos
buscando opções para fortalecer o elenco”, disse Wagner
lopes ao TBC Esporte.
Em meio às semifinais da

Wagner Lopes diz que o Tigre está de olho no mercado
Champions league, o comandante colorado revelou no programa que costuma assistir aos
grandes jogos, como estes competição europeia, para analisar
ideias táticas das equipes.
“Tem muitas ideias que
nós pegamos vendo grandes
jogos. Quando não dá para
ver por questões de treinamento ou por análise do ad-

versário, gravamos para assistir depois. Eu vejo muitos
jogos, sempre que possível.
Estou sempre analisando posicionamento, as plataformas
de jogo, mudar as peças sem
trocar os jogadores. isso é
uma coisa bem bacana de se
analisar”, comentou o treinador à TBC. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

é nosso objetivo e vamos lutar
por isso”, disse Albano, o camisa 10 e um dos destaques
da Aparecidense.

e que chegou tão longe quanto
os goianos na edição passada.
Goianésia e Jaraguá se juntam
como outros goianos, além de
Nova Mutum, Porto velho e
União Rondonópolis.
“A Aparecidense mostrou
ano passado que pode chegar
ao acesso e ao título da Série
D e esse ano não será diferente.
Espero também que possamos
chegar com o título de Campeão Goiano para termos ainda
mais confiança em buscar esse
tão sonhado título”, concluiu
o meia. (Especial para O Hoje)

Série D 2021

A prioridade do Camaleão
no segundo semestre é o acesso
para a tão sonhada Série C. O
grupo não será dos mais fáceis
e ao contrário da temporada
passada, a Aparecidense enfrentará o Gama, atual campeão candango e pode também
ter o Brasiliense, melhor equipe do Distrito Federal em 2021
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LIGA DOS CAMPEÕES

Manchester City
vira diante do PSG
O Manchester City deu
um passo largo rumo a
grande final da liga dos
Campeões ao bater o Paris
Saint-Germain por 2 a 1
de virada nesta quartafeira (28/04). O time francês saiu na frente com
Marquinhos, mas De Bruyne e Mahrez viraram para
os ingleses.
O Paris Saint-Germain
mostrou querer jogo e dominou todas as ações dos
primeiros quarenta e cinco
minutos no Parc des Princess. O Manchester City que
buscou o ataque, esbarrou
a segurança da defesa parisiense e nas defesas de
Keylor Navas. O único perigo que os citizens chegaram foi na finalização de
Phil Foden, pouco antes do
intervalo. O time francês
mostrou suas armas e Ederson teve que trabalhar para
evitar o gol parisiense. Neymar e Di María foram
quem mais finalizaram.
Mas quem abriu o placar
foi o sempre decisivo Marquinhos, que após cobran-

ça de escanteio, subiu
mais alto e de cabeça testou para as redes.
Com a vantagem no placar, o Paris Saint-Germain
pareceu voltar mais tranquilo do intervalo. E aí que
foi o erro. Precisando pelo
menos do empate o Manchester City foi para cima
do time francês que se fechou em campo. O gol porém saiu em uma falha defensiva e individual de
Keylor Navas. Kevin De
Bruyne levantou na área
buscando alguém cabecear, que acabou enganando o goleiro costa-riquenho
e deixando tudo igual.
Após isso, o time inglês tomou conta do jogo e uma
falta próxima da área, veio
o gol da virada. Mahrez
bateu com qualidade e contou com a barreira abrir,
enganando Navas. O Paris
Saint-Germain ainda teve
Gana Gueye expulso direto
e dificultando mais o jogo
do PSG que buscava o empate. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Aparecida deixa de repassar
gratificações a GCMs
Fotos: Wesley Costa

Agentes cobram o
pagamento do
quinquênio,
cumprimento das
horas extras e
outros benefícios
João Paulo Alexandre
Os Guardas Civis Metropolitanos de Aparecida de Goiânia reivindicam o pagamento
de várias gratificações que, segundo a classe, não estão sendo
feitas no decorrer do mandato
de Gustavo Mendanha (MDB).
Esses benefícios vão desde a
liquidação do quinquênio ao
obedecimento da carga horária. Uma reunião será realizada
hoje entre o prefeito e representantes da classe.
Esse encontro foi possível
após uma manifestação que
ocorreu na última terça-feira
(27) em frente à Cidade Administrativa luiz Alberto Maguito vilela. Na ocasião, cerca
de 200 GCMs estiveram no
local e, munidos de faixas,
pediram o retorno desses direitos. O presidente da Associação dos Guardas Civis do
Estado de Goiás, Jefferson
Monteiro Santana, destaca
que os cortes causaram uma
redução em R$ 1,8 mil nos
salários dos agentes.
“Durante cinco anos de
mandato, alguns dos nossos
benefícios foram cortados.
isso aconteceu após uma auditoria feita pela prefeitura
sob a justificativa de rever alguns pagamentos indevidos.
Mas esse não é o nosso caso.
Tudo o que ganhamos está
previsto em lei. E esses cortes
estão sendo muito desproporcionais. Para se ter uma ideia,
a média salarial de um guarda
era de R$ 4,1 mil”, explica.
Jefferson pontua que os
agentes não estão recebendo
hora extra. isso porque, no
concurso, é explicado que a
carga horária de um GCM é
de 40 horas semanais, totalizando 160 horas mensais. Porém, a prefeitura fez uma
mudança no regime de escala
ou plantões dos integrantes
da Guarda no Decreto “N”
número 189, de 2 de junho
do ano passado. Com ele, os
GCMs passaram a fazer 180
horas por semana.
“O regime de cumprimento
da carga horária do Guarda
Civil Municipal, a critério da
Administração Pública, deverá
ser cumprido em regime de
escala ou plantões de 12 (doze)
horas de trabalho, alternadas
por 36 (trinta e seis) horas de
descanso, ou de 24 (vinte e
quatro) horas de trabalho, alternadas por 72 (setenta e
duas) horas de descanso limitadas, nestes dois casos, a 180
(cento e oitenta) horas mensais

Representante da categoria, Jefferson destaca que os cortes causaram uma redução em R$ 1,8 mil nos salários dos agentes

Uma reunião será realizada hoje entre o prefeito e representantes da classe
efetivamente trabalhadas”, diz
trecho do decreto em questão.
“Porém, essas 20 horas não
são pagas em espécie e nem
em folga. Com isso, os guardas
estão fazendo além do horário
que estava estipulado em concurso. Além disso, não estamos recebendo o quinquênio,
que é um acréscimo de 5%
sobre os vencimentos dos
guardas e que é pago a cada
cinco anos e que não está
sendo obedecido pela prefeitura”, destaca Jefferson.

Contribuição
da previdência

Outra reivindicação dos
agentes é o aumento de 12%
para 14% na contribuição da
previdência da cidade. Além
disso, tem a questão do risco
de vida, que é descontado na
folha de pagamento dos servidores para ser pago a ele em
caso de licença médica, aposentadoria e invalidez. Segundo Jefferson, esse benefício
não estaria sendo pago a quem
se encontra nessas situações.

O presidente destaca que
a prefeitura está se baseando
na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Emergencial,
que determina o congelamento dos salários dos servidores
caso as despesas do governo
superem 95% das receitas.
“Porém, informações que conseguimos junto ao Tribunal
de Contas do Município, mostram que a cidade não chegou
a 55% do teto. Ou seja, tem
dinheiro em caixa. E outra,
não estamos pedindo aumento de salários. Estamos querendo o retorno das gratificações que são nossas por direito”, explica.

Qual a motivação
dos cortes?

Jefferson destaca que não
entende a necessidade desses
cortes. “A pandemia teve início no ano passado, mas desde
antes esses pagamentos foram
suspensos. A gente vê essa situação de uma maneira complexa, pois estamos na linha
de frente de combate à pan-

demia. Estamos ajudando na
fiscalização junto com outras
entidades. Não tem lógica
para isso”, destaca.
Durante a manifestação,
houve a sinalização por parte
da prefeitura para um diálogo
com a classe trabalhista. O
presidente, inclusive, agradeceu a atitude da prefeitura,
sobre a realização da reunião.
Porém, Jefferson reforça que,
se a resposta não agradar
“toda a categoria”, novas manifestações podem acontecer.
“Nós iríamos fazer uma
carreta na última quarta (28),
mas a gente suspendeu isso
por causa dessa sinalização
de diálogo da prefeitura. Se
a resposta não for positiva
para todos, temos que chamar
atenção, pois, volto a dizer,
não estamos pedindo nada
de absurdo. Apesar disso, estamos querendo os nossos direitos’, destaca.
Jefferson afirma que a segunda maior cidade de Goiás
conta com 513 guardas municipais e que todos foram

impactados com os cortes de
gratificações. Nesse montante, há egressos dos concursos
realizados em 2005, 2012 e
2017. Em busca do direito,
Jefferson aponta várias liminares a favor delas ofertadas
pela Justiça.
O hoje teve acesso a mais
recente delas, dada pela juíza
vanessa Estrela Gertrudes, da
vara da Fazenda Pública Municipal. Em um trecho, a juíza
destaca que “[...] Pelos fatos
narrados, pugnou pelo deferimento do pedido de Tutela
de Urgência para que seja determinado ao réu [Prefeitura
de Aparecida] que reveja as
escalas de trabalho (24X72),
reduzindo a carga horária
realizada pelo autor para 40
(quarenta) horas semanais.”
Com isso, ela afirma que
“no mérito, pugnou pela condenação do réu ao pagamento
de horas extras, excedentes a
40 horas extras semanais e
180 horas extras mensais, a
partir de março de 2019, observada a jornada realizada
em escala ilegal não regulamentada anteriormente, bem
como a condenação do réu
ao pagamento de honorários
de sucumbência.
Por fim, a magistrada deferiu que “a tutela de urgência
e que o réu reveja as escalas
de trabalho (24X72), reduzindo a carga horária realizada
pelo autor para 40 (quarenta)
horas semanais, as quais poderão ser cumpridas em regime de escala de plantões, o
que não ultrapassará 180 horas mensais, nos termos do
§1º do Art. 2º do Decreto “N”
nº 189 de 02/06/2020, assim
como para todos os Guardas
Civis Municipais, sob pena de
arbitramento de multa diária
pelo descumprimento da obrigação no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).”

Prefeitura afirma que está cumprindo a lei
Por meio de nota, a prefeitura de Aparecida destaca
que a Procuradoria Geral do
Município e a Secretaria da
Fazenda de Aparecida de
Goiânia explicam que a administração municipal contratou a Fundação instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe), ligada à Universidade
de São Paulo (USP), para fazer uma análise da confor-

midade da folha de pagamento do município.
O texto continua afirmando que, a partir dessas análises, foram feitas correções
sobre o que a legislação previa e o que a administração
municipal fazia de pagamento para os seus servidores.
O órgão explica que a prefeitura está cumprindo o que
está disposto na lei, inclusive

com parecer da Procuradoria Geral do Município e com
base no relatório da Fipe.
Ou seja, a correção de pagamentos não se trata de corte
de benefícios.”
Sobre o Regime Especial
de Trabalho da Guarda Municipal (RETGM), que foi instituído em 2012, a prefeitura
ressalta que “o pagamento
é calculado na proporção de

100% sobre o padrão de seu
vencimento conforme a lei.
Antigamente se calculava sobre todos os rendimentos,
mas a Procuradoria avaliou
a questão e entendeu que
era ilegal.”
“Os guardas civis trabalham em regime de plantão
e devem cumprir a média de
180 horas trabalhadas, por
mês. inclusive com decisão

judicial favorável à jornada
informada. Sobre o quinquênio a Procuradoria explica
que o mesmo é calculado sobre o salário base e está sendo
cumprido pelo município.
Portanto, o município atende
as determinações da legislação e não há ilegalidade no
pagamento de guardas civis
municipais”, finaliza o texto.
(Especial para O Hoje)
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Escolas podem ser obrigadas a
notificarem automutilação em alunos

Retorno depende de vacinação de professores

Seduc garante
aulas presenciais
em agosto
Daniell Alves
A titular da Secretaria de Educação do Estado (Seduc),
Fátima Gavioli, afirmou ontem que com a vacinação dos
professores iniciada em maio, as aulas presenciais já retornam no início de agosto. Conforme adiantou O hoje
essa semana, o Estado elaborou um projeto para solicitar
ao Ministério da Saúde que os trabalhadores da Educação
comecem a ser vacinados já no próximo mês.
“Estamos vivendo um momento positivo porque todo
mundo quer ser vacinado. Me parece que aquela campanha contra a vacina vai acabar sendo uma coisa
isolada. A Educação precisa voltar, mas para isso precisamos entrar no Plano Nacional de vacinação”, ressalta.
Depois da aprovação de vacinação nos trabalhadores,
a previsão é manter todas as regras de biossegurança
dentro das unidades escolares. “Acredito que será possível.
Se o plano for aprovado até 20 de maio, vamos completar
cinco meses de articulação para poder vacinar a Educação
de Goiás. Essa vacinação está prevista para os trabalhadores
e os estudantes que tiverem comorbidades”, informa.
Atualmente, somente na rede estadual, o quantitativo
de trabalhadores é superior a 105 mil, considerando
os servidores dos ensinos básico e superior. Estes estão
incluídos no grupo prioritário de acordo com o Plano
Nacional. No entanto, conforme o documento, há outros
grupos na frente, como a população em situação de
rua, população privada de liberdade e pessoas com deficiências permanente grave.
A vacinação na Educação deve envolver as unidades
municipais, estaduais, federais e rede privada. “Não
adianta vacinar apenas o professor, mas sim todos os
trabalhadores. Sem vacinação pode ocorrer até uma
possível terceira onda”, revela. Segundo ela, o que poderia atrasar os projetos é de repente não ter vacina
para o Brasil. “A vacina só tem um caminho para adquirida, que é pelo Governo Federal”.

Evasão

Fátima ainda pontua sobre os índices de evasão escolar durante a pandemia. Mesmo que o número tenha
sido reduzido do início para cá, o quantitativo é preocupante. há cerca de 20 mil estudantes da rede estadual
em situação de evasão escolar. Em janeiro, este número
girava em torno de 35 mil.
“iniciamos uma campanha e agora estamos abaixo
de 20 mil crianças. Se uma criança sai da aula hoje,
amanhã e depois, o professor já entra em contato”. Ela
também lembra de como foi o momento do início da
pandemia e quais diretrizes foram seguidas. “Quando
a pandemia começou, pedimos uma semana ao governador e abrimos as aulas remotas. isso fez a gente
pensar em mandar kit alimentação para os alunos e
distribuir o material didático. Os nossos resultados na
Educação são animadores”, avalia.

Até maio

Na segunda-feira (26), o governador Ronaldo Caiado
anunciou que os professores serão a próxima categoria
profissional a ser imunizada contra a Covid-19 em
Goiás. “Antes do final do mês de maio vocês já vão
entrar na vacinação, para voltar a ter uma vida normal
nas escolas no segundo semestre”, declara.
O Estado reforça que, com o avanço da imunização
de idosos, é possível contemplar novos grupos prioritários. Trabalhadores da saúde, servidores da segurança
pública e de salvamento, bem como forças armadas
também foram contemplados.

Aulas presenciais na Capital

O novo decreto da Prefeitura de Goiânia permite o retorno das aulas presenciais em unidades de ensino
regular, nas etapas infantil, fundamental, médio e agora
superior. Para isso, os estabelecimentos deverão seguir
os protocolos sanitários definidos pelas autoridades de
Saúde para evitar o aumento do contágio da Covid-19.
As orientações continuam sendo as mesmas: distanciamento social, como a adoção de espaço de 2,25 m2
por pessoa de acordo com a capacidade de cada sala de
aula. A entrada dos estudantes deve ser controlada,
com no mínimo de 1,5 m de distanciamento. Além
disso, fica proibida a entrada em casos de alunos com
temperatura superior a 37,5°. (Especial para O Hoje).

A Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados aprovou projeto de lei (Pl
270/20) que obriga as escolas a notificar o
conselho tutelar do município sobre ocorrências e dados relativos a casos de violência envolvendo alunos, em especial automutilação, tentativas de suicídio e suicídios consumados.O texto altera a lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(lDB). Atualmente, os colégios são obrigados a informar ao conselho tutelar apenas
os casos de alunos com excesso de faltas.A
proposta muda ainda a lei 13.819/19 para
determinar que a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio
promoverá a notificação e o aprimoramento de técnicas de coleta de casos de

automutilação, tentativa de suicídio e suicídio consumado nos estabelecimentos de
ensino do País.Na avaliação de Professora
Rosa Neide, a escola é instituição essencial,
assim como os estabelecimentos de saúde,
no desenvolvimento de coleta e análise
de dados para a prevenção do suicídio e
da automutilação. “A escola é o principal
lugar de socialização presencial dos jovens
em tempos normais. Mesmo na pandemia
de Covid-19, as interações com a comunidade escolar continuam a promover conhecimentos, aprendizagens, relacionamentos ou desafios que envolvem os sentimentos de pertencimento, frustração e
pressão social, que influenciam a saúde
mental dos alunos”, afirmou a relatora.

Patologia não incapacitante
A 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela
autora e reconheceu a nulidade do ato que a excluiu
do processo seletivo pro-

movido pela Força Aérea
Brasileira (FAB) por ter sido
considerada incapaz para
o cargo a que concorria,
em razão da patologia denominada genu valgum, ou
seja, um desvio do eixo anatômico dos joelhos.

Prorrogado estado de
calamidade em Goiás
O Plenário da Alego
aprovou o projeto da Governadoria que prorroga o
estado de calamidade pública em Goiás até 31 de
dezembro deste ano. Nessa
matéria, o Governo pediu
a prorrogação do estado de
calamidade pública em
Goiás até dezembro deste

ano. A declaração de estado
de calamidade pública em
decorrência da pandemia
de covid-19 aconteceu em
março de 2020 e tinha validade até dezembro daquele ano. O objetivo foi
dispensar o Estado de Goiás
do cumprimento de algumas metas fiscais.

TST mantém decisão que resguarda
respeito aos honorários advocatícios
A Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso que
pretendia ser ressarcido
das despesas com advogado particular para ajuizar a reclamação trabalhista. Conforme a decisão,
a obrigação do empregador resulta apenas do contrato de trabalho, e não
do contrato de prestação
de serviços advocatícios
entre o empregado e um
terceiro, sem a sua participação.O relator do re-

curso do gerente aposentado, ministro Mauricio
Godinho Delgado, assinalou que os honorários advocatícios decorrem de
contrato firmado entre o
advogado e seu constituinte, criando obrigações entre as partes. A obrigação
do empregador, por sua
vez, resulta do contrato
de trabalho, e não do contrato de prestação de serviços firmado entre o empregado e um terceiro,
sem a sua participação.

Mensagem de celular
sem perícia não tem

valor jurídico para
condenação
A Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), considerando“falta de valor jurídico da prova”, anulou uma
condenação baseada apenas
na identificação da voz do réu
em gravação exibida na delegacia de polícia, sem observância das formalidades do
artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP) e sem nenhum tipo de perícia técnica.

RÁPIDAS

t

2 TJGO - Juíza condena filho a retirar seus pertences
da casa da mãe no prazo de
15 dias. A genitora alega que
o filho não reside mais no
mesmo imóvel e a ocupação
do cômodo de sua casa se dá
sem a sua autorização.
2 Informativo 693, STJ – é
possível considerar o tempo
submetido à medida cautelar
de recolhimento noturno, aos
finais de semana e dias não
úteis, supervisionados por
monitoramento eletrônico,
com o tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena.

Com quase mil casos ativos,
Aparecida entra em cenário verde
Mesmo com 875 casos ativos de Covid-19, sendo 147 novos casos confirmados somente nas últimas 24h, de acordo
com boletim divulgado na terça-feira (27), Aparecida de
Goiânia voltará ao cenário verde de risco baixo, no próximo
domingo (02). A partir da próxima semana, a cidade, que
foi dividida em 10 macrozonas,
terá duas regiões fechando as
atividades econômicas não essenciais em um dia da semana,
de segunda a sexta-feira. No
sábado (01), o município completa 60 dias de isolamento
Social intermitente.
O formato de escalonamento regional como forma
de impedir o avanço dos casos
e óbitos por covid-19 no município foi adotado no dia 15
de março, após 14 dias de isolamento social horizontal, em
que todos os estabelecimentos
foram fechados. Neste período, a cidade encontrava-se no

cenário laranja de risco alto,
conforme Matriz de Risco seguida pela Secretaria Municipal de Saúde, e editada pelo
Ministério da Saúde.
Segundo a prefeitura, a decisão da mudança de cenário
que foi tomada pelo Comitê
de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19, que levou em
conta dados do painel da Covid, que indicaram uma queda significativa com declínio
dos casos ativos, abertura de
novos leitos de UTi e de enfermaria, além do percentual
de adesão da população ao
isolamento social intermitente
por escalonamento regional.
Esses dados, aliados à baixa
letalidade, manutenção da força de trabalho da saúde municipal e regularidade nos estoques de EPis, foram fatores
técnicos que contribuíram
para a entrada da cidade no
cenário verde de risco baixo
no próximo domingo. De acor-

do com a SMS, no dia 1º de
março a cidade estava com
86% dos leitos públicos de
UTi Covid ocupados. Já em 26
de abril, a taxa caiu para 54%.
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, que também
preside o Comitê de Prevenção
e Enfrentamento à Covid-19
de Aparecida, “a mudança de
cenário vem acompanhada de
muita responsabilidade e observância cautelosa dos protocolos sanitários de prevenção
e enfrentamento à Covid-19.
Os cuidados com a saúde devem continuar rigorosamente
e as medidas de prevenção devem ser cumpridas”, alertou.
Segundo a administração
municipal, mesmo em cenário
verde, a realização de festas,
eventos e shows com música
ao vivo continua suspensa
por tempo indeterminado.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)
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Sem estoque, Goiás recebe
remessa de vacinas 1ª dose
Goiás recebe hoje
mais 161.200 doses
de vacina contra a
Covid-19
Maiara Dal Basco
Após municípios terem relatado o fim dos estoques para
aplicação da primeira dose da
vacina contra a Covid-19 e consequente continuação da campanha de imunização contra
a doença, o Governador Ronaldo Caiado anunciou, ontem,
que o Estado receberá uma
nova remessa de doses.
De acordo Caiado, Goiás
receberá mais 161.200 doses
de vacina contra a Covid-19,
sendo 3.200 do laboratório
Butantan e 158.000 da FioCruz. Os imunizantes deverão
chegar ao Estado hoje (29), e
já serão repassados aos 246
municípios goianos. Todas as
vacinas serão utilizadas como
primeira dose. A reportagem
entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde
(SES-GO) para confirmar a
quantidade em estoque, mas
não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Goiânia

Os imunizantes
deverão chegar
ao Estado hoje
(29), e já serão
repassados aos
246 municípios
goianos

Na Capital, a Secretaria
Municipal de Saúde iniciou
a terça-feira (27) com somente 3,9 mil doses para vacinar
idosos com 61 anos e cujos
nomes começam com a letra
C. A intenção da prefeitura,
no entanto, era iniciar a imunização dos idosos cujos nomes são iniciados com a letra
D ontem (28), no entanto não
houve expectativa para sobra de doses.
“Nesta quinta, não abriremos segunda dose para idosos por ainda não haver aprazamento seguro conforme indicado pelos laboratórios. Porém, tranquilizamos a população de que essas doses estão
asseguradas. Já a sequência

da aplicação de primeira dose
em idosos aguarda a chegada
de nova remessa”, afirma a
diretora de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Grécia Pessoni.

Aparecida

Em Aparecida de Goiânia,
apenas os idosos com 60 anos
ou mais que já realizaram o
agendamento pelo aplicativo
Saúde Aparecida receberam
a primeira dose da vacina
contra a Covid-19 ontem (28).
De acordo com a Secretaria
de Saúde, o estoque de doses
no município acabou, e que,
por isso, o atendimento nos
drives-thrus foi suspenso para
a aplicação da primeira dose
do imunizante.
De acordo com o órgão, os
idosos que já foram agendados
têm as doses garantidas, devendo procurar o atendimento
no local e hora marcada. A
dose de reforço, por sua vez,
segue normalmente para aqueles que já estão dentro do prazo
estabelecido. Para receber a
segunda aplicação, os idosos

devem procurar as unidades
de saúde e o drive-thru no estacionamento do Aparecida
Shopping. Além dos idosos, a
Secretaria Municipal de Saúde
também está imunizando, por
agendamento, os profissionais
de saúde que atuam na cidade
e os membros da força e segurança com atendimento in loco.

Fora do prazo

Em meio a muitos municípios com estoques de vacina
baixo, o Ministério da Saúde
(MS) reforçou que a população
deve tomar a segunda dose da
vacina contra a Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora
do prazo recomendado pelo
laboratório. Segundo a pasta,
é importante que o esquema
vacinal se complete para assegurar a proteção adequada
contra a doença. As recomendações estão em uma nota técnica, divulgada nesta segunda-feira (26) pelo Programa
Nacional de imunizações (PNi).
Segundo o MS, com o aumento no número de casos
de coronavírus e a necessidade da aceleração da vacinação,

o Ministério da Saúde mudou
a estratégia no início de março, com o envio de doses da
vacina Sinovac/Butantan começando a ocorrer em duas
etapas: primeiro com a entrega da dose 1 e, quatro semanas
depois, da dose 2 – o que já
estava ocorrendo com o imunizante da AstraZeneca desde
o início da campanha.
A partir da 11ª pauta de
distribuição de vacinas, realizada no fim de março, o Ministério da Saúde começou a
enviar as segundas doses da
vacina Sinovac/Butantan para
completar o esquema vacinal
dos brasileiros. Atualmente,
há três grupos prioritários
pendentes da segunda aplicação dessa vacina: 3% dos trabalhadores da saúde, 6,2% das
forças de segurança, salvamento e Forças Armadas e
1,9% dos idosos entre 60 e 64
anos, totalizando 416.507 de
pessoas. A previsão de envio
da segunda dose para esses
grupos é para a primeira semana de maio, cumprindo o
ciclo vacinal no tempo adequado. (Especial para O Hoje)

TRATAMENTO DA COVID-19

Sete municípios recebem capacetes Elmo
Sete municípios goianos
são beneficiados com 100 capacetes Elmo para auxílio no
tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19. O
capacete oferece suporte ventilatório não invasivo que reduz consideravelmente o esforço respiratório de pessoas
contaminados pelo novo coronavírus.
Os equipamentos serão
emprestados pela Fieg e o critério utilizado foi o número
de infectados e de óbitos em
cada município. Neste momento, as primeiras cidades
contempladas foram Edeia,
Goianésia, Goiatuba, Morrinhos, Goiandira, Abadiânia e
vicentinópolis.
A iniciativa ocorre após
solicitação da Federação das
indústrias de Goiás (Fieg) e
destinação de cerca de R$ 74
mil do Ministério Público do
Trabalho em Goiás (MPT-GO)
e Justiça do Trabalho.
De acordo com o MPT, o
Elmo propicia alta oferta de
oxigênio e ar medicinal e é
recomendado principalmente
a pessoas que apresentam
graus leves ou moderados de
comprometimento pulmonar.
Ao oferecer suporte na pró-

pria cidade em que o paciente
está internado, preserva-se a
capacidade de atendimento
do sistema de Saúde, evitando
a sobrecarga e o consequente
colapso. Estudos apontam que
o item diminui em 60% a necessidade de internações em
leitos de UTi.
Em março deste ano, o
MPT em Goiás e a Justiça do
Trabalho destinaram R$ 586
mil para a aquisição de 500
Elmos, que foram doados à
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Desde o início
da pandemia, o MPT em
Goiás e a Justiça do Trabalho
já destinaram cerca de R$
12,5 milhões para ajudar no
combate aos efeitos sanitários e sociais provocados
pela pandemia.
A iniciativa, de acordo com
o procurador-chefe do MPTGO, tem como objetivo diminuir os casos de intubação e
óbito na rede de saúde. “A
expectativa é de que os capacetes Elmo tenham impactos positivos no Estado de
Goiás, sobretudo no momento
e fase que a pandemia se encontra, com colapso da rede
pública e privada”, afirmou
Tiago Ranieri, chefe do MPT.

Capacete oferece suporte não invasivo que reduz o esforço respiratório

Auxílio durante
a pandemia

Entre as ações do MPT-GO
junto ao Governo do Estado,
está a destinação de R$ 600
mil ao Fundo Estadual de Saúde do Estado de Goiás para a
aquisição de EPis distribuídos
a profissionais da linha de
frente que atuam nos muni-

cípios goianos. Além disso,
por solicitação do Ministério
Público do Trabalho, a Justiça
do Trabalho, em Goiás, autorizou a transferência de R$ 2
milhões para ações de combate à covid-19.
Desse total, R$ 1,5 milhão
foi destinado ao fundo Estadual de Saúde, vinculado à

Secretaria de Estado da Saúde
e R$ 500 mil ao hospital das
Clínicas, para aquisição de
insumos e equipamentos utilizados no combate à pandemia. O recurso é resultado
da autuação de empresas que
descumpriram normas trabalhistas, em Goiás. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Bélgica fecha fronteiras a
viajantes de vários países
Objetivo
é prevenir
propagação
de variantes
do novo
coronavírus
As autoridades belgas decidiram anteontem (27) proibir a entrada no país de viajantes provenientes do Brasil,
da índia e África do Sul, para
tentar prevenir a propagação
das variantes locais da covid-19, anunciou o gabinete
do primeiro-ministro, Alexander De Croo.
A decisão, tomada num comitê de concertação realizado
por videoconferência, será formalizada "em breve" por meio
de um despacho do Ministério
do interior, que detalhará as
modalidades da medida, que
prevê apenas algumas exceções, especialmente para diplomatas ou membros de organizações internacionais cujas viagens sejam consideradas essenciais.
A Bélgica detectou recentemente 20 casos da variante
indiana da covid-19 em um
grupo de estudantes provenientes da índia, que se somam a pelo menos mais sete
casos registados em diferentes
pontos do país.
De acordo com as autoridades sanitárias belgas, a variante britânica continua a

A pandemia
de covid-19
provocou, pelo
menos, 3.122.150
mortes no
mundo

ser a predominante na Bélgica, representando cerca de
85% dos casos de infecção,
enquanto as variantes brasileira e sul-africana representam, cada, menos de 5% dos
casos positivos.
Com uma população de 1,3
bilhão de habitantes, a índia
enfrenta surto devastador, durante o qual registrou recordes
diários de mortes e de contágios durante cinco dias conse-

cutivos, o que levou vários países a oferecerem ajuda.
Desde o início da pandemia, a índia já registrou
197.894 óbitos e 17,6 milhões
de casos, situando-se, em número de mortos, apenas
atrás dos Estados Unidos, do
Brasil e México.
A pandemia de covid-19
provocou, pelo menos,
3.122.150 mortes no mundo,
resultantes de mais de 147,7

milhões de casos de infeção,
segundo balanço feito da agência francesa AFP.
Em Portugal, morreram
16.965 pessoas dos 834.638
casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim
mais recente da Direção-Geral da Saúde.
A doença é transmitida por
um novo coronavírus detectado
no fim de 2019, em Wuhan, cidade no centro da China. (ABr)

VACINAÇÃO

Interrupção põe milhões de
crianças em risco diz ONU

Falta de campanhas causaram surtos graves no Paquistão e Iêmen

Milhões de crianças cujas imunizações regulares
foram interrompidas pela
pandemia de covid-19, especialmente na África, agora correm risco de contrair
doenças potencialmente
mortais, como sarampo, pólio, febre amarela e difteria,
alertam agências de saúde
da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Omissões nas vacinações
causaram surtos de sarampo
graves no Paquistão e no iêmen, disseram as agências, e
provavelmente levarão a epidemias futuras à medida que
mais vacinações infantis frequentes deixarem de ser administradas.
"lacunas na cobertura de
vacinações já estão tendo
consequências graves no
mundo real", disse o chefe
da OMS, Tedros Adhanom,
em entrevista coletiva virtual
na qual também anunciou
uma nova estratégia global
de imunização.
A estratégia visa a reduzir
de 20 milhões para 10 milhões
o número das chamadas crianças "zero doses", aquelas que
não foram vacinadas, entre
outras medidas.
A diretora de inoculações
da OMS, Kate O'Brien, disse
na mesma entrevista coletiva
que essas medidas poderiam
evitar até 50 milhões de mortes
até 2030. (ABr)
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Essência

Encontro entre
o corpo e o movimento
No Dia Mundial da Dança grandes nomes e estilos, que vão do balé clássico ao break, são lembrados e homenageados

O balé ao redor do mundo

Lanna Oliveira
"Os dançarinos são os atletas de Deus", já dizia o físico
teórico Albert Einstein, um
dos maiores pensadores da
contemporaneidade. O intelectual percebeu o duplo status
da dança, arte e esporte, o
que para ele faz da atividade
quase divina. hoje, 29 de abril,
é comemorado o Dia Mundial
da Dança, este que foi oficializado pela Unesco. A data faz
parte das diversas homenagens que essa aura que envolve o encontro do dançarino
com o movimento merece receber e para chancelar essa
iniciativa, o canal Curta!On
lança um especial.
O Dia Mundial da Dança
foi criado em 1982 pelo Comitê
internacional da Dança (CiD)
da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O dia
29 de abril foi escolhido em
homenagem à data de nascimento de Jean-Georges Noverre, um mestre do balé francês. Noverre foi bailarino e
professor de balé, e ficou conhecido por ter escrito uma
das obras sobre a dança mais
importantes da história, ‘lettres sur la Danse’ ou ‘As Cartas
Sobre a Dança’, em português.
A data está associada a
uma personalidade brasileira
de importância no balé, Marika Gidali, bailarina co-fundadora do Ballet Stagium em
São Paulo, que também nasceu no dia 29 de abril. Ela
deu início a sua carreira em
1954 no Ballet do iv Centenário. Seu trabalho social, por
meio da dança, foi reconhecido internacionalmente. “Eu
me considero a dança. lembro que tudo o que fiz foi
dançando; nos momentos tristes e nos alegres, sempre dancei. Tudo na minha vida foi
só dança. Ela me modificou,
causando-me enorme amadurecimento”, disse certa vez.

Mercedes Baptista criou o primeiro grupo de dança
formado apenas por negros e incorporou em sua dança
movimentos típicos do candomblé

Por ser uma arte presente em todas as culturas, homens
e mulheres de várias nacionalidades elevaram a dança a
um nível de excelência. Alguns exemplos de grandes bailarinos: A sueca Marie Taglioni (1804-1884) da era do balé romântico; a norte-americana considerada precursora da
dança moderna isadora Duncan (1877-1927); vaslav Nijinsky
(1889-1950), russo dotado de uma técnica extraordinária;
Fred Astaire (1899-1989), cantor, ator, coreógrafo e apresentador de televisão estadunidense, considerado o dançarino
mais influente na história do cinema.
Também fazem parte do hall de grandes bailarinos: A
norte americana Josephine Baker (1906-1975), conhecida
pelos apelidos de vênus Negra, Pérola Negra e ainda a Deusa
Crioula; O cantor ícone do pop americano Michael Jackson
(1958-2009) também é considerado um dos melhores dançarinos; Julio Bocca (1967), bailarino clássico argentino; e
Joaquín Cortés (1969), bailarino de flamenco e coreógrafo
espanhol de origem cigana. Cada um em sua vertente trouxe
para os palcos a alma da dança e impressionaram.
O Brasil também é berço de nomes relevantes para a
dança mundial: Cecília Kerche (1960) assumiu em 1986 a
posição de primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio
de Janeiro. Ela recebeu o título de embaixatriz da dança
concedido pela Unesco e também teve uma carreira internacional invejável; Mercedes Baptista (1921-2014) foi a responsável pela criação do balé afro-brasileiro, inspirado nos
terreiros de candomblé, elaborando uma codificação e vocabulário próprio para essas danças, também com um papel
importante nas escolas de samba.
A niteroiense Márcia haydée (1937), foi selecionada
para atuar como primeira bailarina do grupo alemão Stuttgart Ballet e lá ela se tornou solista por 13 anos; Ana
Botafogo (1957), depois de 38 anos de carreira, passou a
dirigir, junto com Cecília Kerche, a direção do ballet do
Theatro Municipal do Rio de Janeiro; e Toshie Kobayashi
(1946-2016) fez sucesso nos palcos, mas tem mérito ainda
maior por compartilhar conhecimento. Ela foi responsável
pela formação de milhares de bailarinos, que hoje atuam
em escolas do Brasil e de fora do país.

Homenagem merecida
Para celebrar o Dia internacional da Dança, nesta quintafeira (29), o Curta!On, streaming do Curta! no NOW, da NET /
Claro, apresenta um especial que reúne, de forma inédita e
exclusiva, produções totalmente focadas no tema. Grandes
companhias brasileiras, coreógrafos e bailarinos, famosos e
anônimos, que atuam em importantes palcos ou nas ruas,
são as estrelas dos espetáculos, documentários e séries que
compõem o especial. O pacote tem quatro coreografias do
Grupo Corpo, ‘Onqotô’, ‘lecuona’, ‘Sem Mim’ e ‘21’, além de
um documentário sobre os 15 primeiros anos da companhia.

é apresentado também os documentários ‘São Paulo
Companhia de Dança’, sobre a prestigiada companhia homônima, ‘Movimentos do invisível’, sobre a coreógrafa Angel
vianna, ‘Gaga – O Amor Pela Dança’, sobre o coreógrafo
Ohad Naharin, da Companhia de Dança Batsheva, ‘A Batalha
do Passinho’, sobre a competição de dança de rua carioca e
a série ‘Ensaios Contemporâneos’, que reflete sobre a dança
contemporânea brasileira em dez episódios. Assim é possível
fazer um passeio pela dança em todas suas nuances, aproveite.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Esporte mundial
Lançamento da escritora Luiza Perin traz um novo olhar
sobre a cultura polinésia e outras história do mar

RamanaBorba é bailarina profissional e coreógrafa

Corpo e alma
Hoje (29), é comemorado o Dia Internacional da Dança, dançarina
Ramana Borba fala sobre os benefícios da arte
Elysia Cardoso
No dia 29 de abril é comemorado o Dia internacional da Dança, uma das
artes mais antigas da humanidade. Uma atividade
que era comum nos cultos,
em homenagem aos deuses e até mesmo para comunicação. é a união de
várias artes como a música, o teatro e extrai de cada
ser humano, desde sua
simplicidade, até a mais
profunda emoção.
Além de ser uma ótima
diversão, a dança trabalha
o corpo todo e proporciona
flexibilidade, resistência
física e tonificação dos
músculos. Traz benefícios
físicos, psicológicos e sociais, pois cria vínculos de
amizade, no convívio com
outras pessoas.
Ramana Borba, dançarina profissional e coreógrafa conta que, a dança é
uma ótima opção, para
quem quer se exercitar,
sem sair de casa, nestes
tempos de isolamento social. "A dança é uma arte
que mistura o corpo e a
alma, mas também é uma
ótima atividade física! A
pandemia trouxe o sedentarismo, para muitas pessoas. Dançar ajuda não só
o nosso corpo, como a nossa saúde mental!".
A dançarina afirma que
não importa a maneira
como a pessoa comece a
dançar, o importante é começar. “Aulas particulares
ou online, o que vale é entender que a dança também é um estudo e quanto
mais informações, prática
e entendimento corporal

a pessoa tiver, a evolução
dela será muito mais rápida!", explica Ramana.
Em seu canal do YouTube, Ramana possui um quadro chamado ‘#ManaAjuda’,
com dicas sobre funk, onde
seus fãs aprendem a dançar
suas coreografias. Além de
gastarem calorias, quem se
aventura em acompanhar
este quadro, aprende a contar a própria história. A arte
de dançar desenvolve o empoderamento e a felicidade.
"Eu aprendi a me amar
mais, através da dança. De
olhar meu corpo dançando
e gostar do que via. Sempre
falo que, dançar nos ajuda
a conhecer melhor o que
sentimos e quem nós somos!
Amo e recomendo demais!",
finaliza Ramana Borba.

vou de Canoa não é um
livro didático para quem busca informações diretas e objetivas sobre a canoa polinésia. O lançamento da escritora
luiza Perin é uma narrativa
que surpreende ao contar a
história do esporte por meio
das primeiras migrações dos
povos do Oceano Pacífico,
berço dos maiores navegadores da Antiguidade.
O drama e a emoção ganham destaque no enredo
com relatos em primeira pessoa, como uma travessia a
remo perseguida por um tubarão tigre no havaí, aventuras na floresta e um episódio de uma experiência de
internação hospitalar. é com
as histórias reais que a obra
atrai outros leitores além dos
interessados por assuntos relacionados à canoa.
As entrevistas com os dois
pioneiros do esporte no Brasil são ricas em detalhes de
datas, locais e os principais
fatos no país. A produção
descreve desde o momento
da compra da primeira canoa
que chegou em terras brasileiras até a primeira vez em
que entrou na água.
“Ao ouvir essa história,
antes mesmo de ver uma canoa polinésia pela primeira
vez, senti que deveria haver
algo de muito especial naquilo
e fui instigada a conhecer a
tal canoa, curiosa sobre esse
esporte que parecia misturar
energia, natureza e suor.”
(vou de Canoa, pág. 196)
Além da autoria da obra,
luiza é fundadora do Projeto vou de Canoa, programa
socioambiental com a missão de disseminar educação,
esporte e cultura de forma

integrada. São 16 anos de
experiência com canoa polinésia e dezenas de artigos
publicados sobre a história
do esporte.

Sobre a autora

luiza Perin nasceu em Niterói. é fundadora do Projeto
vou de Canoa, programa socioambiental com missão de
disseminar educação, esporte
e cultura de forma integrada.
Tem quinze anos de experiência com canoa polinésia e dezenas de artigos publicados
sobre a história do esporte. é

a primeira presidente da Associação Niteroiense de va’a.
Foi vencedora dos prêmios
Sou de Niterói do Jornal O
Globo na categoria esporte
em 2019 e Alma do Mar do
AlohaSpirit Festival em 2015.
Acredita que o conhecimento
cultural associado a prática
esportiva pode gerar enorme
ganho para o fortalecimento
do esporte no país. O que
mais lhe define como remadora é a paixão por travessias,
de onde sempre tirou inspiração para alimentar, também, sua paixão pela escrita.

A artista

amana Borba é influenciadora digital e bailarina
profissional. Referência entre os adolescentes como
um fenômeno na Web. Seu
canal no YouTube soma
mais de 300 milhões de visualizações e o conjunto
de suas redes sociais, somam mais de 4,5 milhões
de seguidores.
Recentemente vários
cantores e figuras públicas
compartilharam seus vídeos nas redes sociais. Entre eles, CardiB, Anitta, iZA,
JojoToddynho, Kevinho,
Pabllovittar, Steve Aoki,
Ultra Music, Calvin Klein,
Christian Figueiredo, Elvis
Crespo, João Brasil, lexa,
DJ Snake, Projota entre outros. Entre os estilos de
dança estão vogue, hip
hop, Funk, Jazz. (Especial
para O Hoje)

Luiza Perin tem quinze anos de experiência com canoa polinésia

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
Duca e cobra se enfrentam
no campeonato. Roberta se enfurece com a desistência de
Marcelo. nat se aproxima de
Dalva, e Duca acaba se distraindo com a movimentação
da lutadora. nando questiona
René sobre sua relação com
Ana, e João ouve. nat pergunta
a Dalva se Alan pode estar vivo.
cobra aproveita a distração de
Duca e vence a luta. lobão e
Heideguer comemoram a vitória da Academia Khan. Bianca
tenta falar com Duca, que pede
para ficar sozinho. João conclui
que pode ser irmão de Karina.

Gênesis
Michal se entrega a Manre.
lúcifer consegue a confiança
de Abrão. o exército do rei Bera
batalha contra os homens do
rei Quedorlaomer. Manre cai na
provocação de Gyasi. o exército
de Quedorlaomer leva vantagem na batalha. o rei Bera precisa se humilhar para se manter
vivo. Sarai força uma aproximação entre Abrão e Agar. Enciumado, Manre tem um ataque
contra Gate e Eliézer. ló se apavora com a notícia dada por Sitri.Agar se entristece ao ouvir
as palavras de Abrão. o acampamento de ló é invadido.

a Vida da Gente
Manuela consegue se comunicar com Ana. Eva provoca Manuela. Marcos confessa a Dora
sua preocupação com Sofia. Manuela conta para Rodrigo que
Ana está se recuperando. Marcos
e Dora fazem planos para um
novo encontro entre eles e as filhas. iná se preocupa com a situação das netas. Manuela vela
o sono de Júlia. Alice conta para
Manuela sobre sua desconfiança
em relação a Renato. Rodrigo
se aconselha com lourenço. Rodrigo fica chocado ao ver Ana.Rodrigo fala sobre Júlia com Ana e
os dois se emocionam.

Triunfo do amor
vitória continua a criticar
Maria. DrHeriberto, que participa do Plano Alonso, diz a
ela para não tirar conclusões
precipitadas. Heriberto implora
que ela não faça algo de que
se arrependerá depois. Ele a
lembra que não é hora nem
lugar para isso com alguém,
mas vitória ofende Maria:
“você é uma oferecida não é?
Assim que você tiver uma discussão com meu filho, você
se voltará para o primeiro que
aparecer!!” Maria a lembra que
ela não iria deixá-la insultá-la
assim novamente.

império
Magnólia inventa uma desculpa para José Alfredo, mas é
expulsa da casa de Maria Ísis.
José Pedro pede que Marisa
lhe dê a folha de pagamento
da empresa. José Alfredo fala
para Maria Ísis que a mulher
que estava com ele é sua filha.
Magnólia afirma que fará Maria
Ísis engravidar. João lucas garante a Du e Helena que vai
descobrir quem é a amante de
seu pai. Maria Marta vai para
uma delegacia e faz uma denúncia dizendo que está sendo
chantageada. Silviano e Brigel
ameaçam ismael e lorraine.
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educação em pauta
Em comemoração ao Dia
nacional da Família na Escola, o colégio Externato
São José realizará uma live
com a participação da Dra.
Filó, médica pediatra, palestrante e pregadora, na
próxima quinta-feira (29),
às 19h30, por meio do canal da instituição no Youtube, o Fala Aí. Durante o
bate-papo, direcionado à
comunidade Educativa e
seus familiares, a pediatra
abordará as diferentes situações que tem vivenciado
em seu consultório e em
seus estudos ao longo do
período de pandemia, assim como os impactos desse cenário para a educação
de crianças e adolescentes.
Quando: quinta-feira (29).
onde: Youtube: (Fala Aí Externato São José no Youtube). Horário: 19h30.
Mundo dos blocos
o Goiânia Shopping recebe nesta quinta-feira (29) uma
atração infantil lúdica que estimula a imaginação e incen-

'Evocando utopyaz'. A obra
traz uma miríade de desdobramentos a partir do
histórico de vivências artísticas de Florydo, incluindo
a realidade pandêmica. no
ar desde junho do ano passado, a programação Dança
#EmcasacomSesc segue
em 2021 com espetáculos
diversificados, sempre mesclando artistas, companhias
e grupos brasileiros. Quando: quinta-feira (29). onde:
(youtube.com/sescsp). Horário: 19h.

Externato São José realiza hoje live com pediatra Dra. Filó
tiva o trabalho em equipe. É
o evento Mundo dos Blocos,
com três mil blocos de polipropileno de diversos tamanhos e cores, que vão ganhando forma enquanto a
brincadeira acontece. o Mundo dos Blocos funciona todos
os dias da semana. De segunda a sábado, o horário é
das 10 às 22 horas. Aos domingos, das 12 às 20 horas.
o valor para participar é R$

16 (para 15 minutos de brincadeira). Quando: todos os
dias. onde: Avenida t-10,
n°1.300, setor Bueno - Goiânia. Horário: De segunda a
sábado das 10h às 22h. Aos
domingos, das 12h às 20h.
espetáculo de dança
nesta quinta-feira (29),
às 19h, Florydo Fogo, artista
multimídia e performer,
apresenta o espetáculo

Revisitando obras
o ‘linhas cruzadas’ desta quinta-feira (29), às 22h,
fala sobre William Shakespeare. o programa coloca
em pauta quatro obras shakespearianas: 'Hamlet',
'otelo', 'Macbeth' e 'Romeu
e Julieta'. luiz Felipe Pondé
e thais oyama discutem
sobre o autor que escreveu
sobre ambição, poder, ciúme, inveja, medos e desnudou como nenhum outro
a natureza humana.Quando: Quinta-feira (29). onde:
tv cultura. Horário: 22h.

Série original é protagonizada por Karim Akadiri Soumaïla
critas à religião espírita.
A história do personagem-narrador percorre a
França, Suíça e Brasil e se
entrelaça com entrevistados,
historiadores, sociólogos, antropólogos, adeptos, lideranças e médiuns.

A série e seu diretor

‘Em Busca de Kardec’ é
uma série original da lighthouse Produções Cinematográficas, com produção de Ricardo Fadel Rihan. O portfólio
do profissional inclui os longas-metragens ‘Bezerra de Me-

nezes - O Diário de um Espírito’, ‘As Mães de Chico Xavier’
e ‘O Filme dos Espíritos’, além
do trailer político ‘Real - O
Plano por trás da história’.
Diretor e roteirista, cuja
filmografia em seu país de
origem inclui o documentário
sobre o cineasta norte-americano Brian de Palma, l’incorruptible (Canal Plus) e o
longa-metragem villa Belle
France (France Televisions),
assistido por mais de quatro
milhões de espectadores.
No Brasil, dirigiu o documentário sobre o cinema nacional A Retomada (Canal
Brasil) e o seriado documental sobre fotografia de moda
Fashion Click (FashionTv).
Ao longo da carreira audiovisual, já conquistou o Prêmio
da Casa dos Escritores Franceses e Prêmio villa Medicis.

CELEBRIDADES
ana Maria Braga chama
arthur, do 'BBB21', de “zero
romântico” e provoca: “Pelo
menos com a Carla”
Ana Maria Braga recebeu
Arthur no ‘Mais você’, na manhã desta quarta-feira (28).
no bate-papo, a apresentador
admitiu que não esperava que
o instrutor de crossfit seria o
13º eliminado do ‘BBB21’. "não
esperava. levei um senhor
susto. não era isso que estava
previsto nessa brincadeira",
revelou. Após saída do capixaba, Juliette se tornou a última líder da edição.Eliminado
do 'BBB21', o ex-brother comentou sobre sua relação
com carla Diaz e rebateu ao
ser chamado de “zero romântico”: “Mando flores e toco
uma música. Mas poderia ter
dado o melhor porque ela é
uma pessoa incrível e merece
tudo de bom”. (Purepeople)
Mãe de 2! Grávida, Monica
Benini nega vontade de ter
terceiro filho com Junior
Lima
Monica Benini está grávida
do segundo filho de Junior
lima e pretende parar por aí.
A designer de joias abriu o
jogo sobre nova gravidez nas
redes sociais nesta terça-feira
(27) e se antecipou a possíveis
perguntas do público em relação a um terceiro herdeiro.
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Inédito na TV aberta, série sobre
Allan Kardec estreia na Cultura
Estreia, pela primeira
vez na Tv aberta, a série
‘Em Busca de Kardec’. Em
oito episódios, a experiência
documentada por KarimAkadiriSoumaïla, cineasta
francês radicado no Brasil,
vai ao ar na Tv Cultura, na
quinta-feira (29), a partir
das 23h.
O cineasta francês e também protagonista, diretor e
roteirista do seriado ressignifica o luto pela perda repentina de sua filha, ifa, buscando um caminho espiritual.
Em sua viagem ‘Em Busca
de Kardec’, Soumaila traz
uma abordagem filosófica
em relação às pesquisas do
ilustre educador francês, que
foram divulgadas na França
no século XiX e influenciaram
o pensamento da época antes de se tornarem circuns-

n

Thyane Dantas se pronuncia sobre suposta
crise em casamento com Wesley Safadão
A modelo Thyane Dantas se manifestou em vídeo no instagram Stories sobre rumores de que seu casamento com Wesley Safadão estaria
passando por uma crise. "Mais uma
história na mídia que eu discuti com
o meu marido no fim de semana,
no aeroporto", afirmou a mulher do
forrozeiro, com quem ele curtiu dias
de folga em Angra dos Reis, na Costa
verde do Rio de Janeiro anteriormente. A pernambucana contou aos
seguidores que o casal sequer esteve
no local mencionado pelo informante
da publicação. "vocês que me acompanham sabem que isso não existiu,
a gente passou o fim de semana em
casa, fizemos até caixinha de perguntas. Tudo isso é mais uma mentira", garantiu. (Purepeople)

"Antes que me perguntem:
eu não pretendo ter mais filhos", frisou a mãe de 2. Monica e Junior esperam uma
menina, ainda sem nome divulgado.(Purepeople)
simone explica por que
está usando aliança diferente do marido
Simone respondeu algumas perguntas de seus seguidores, que repararam que a

irmã de Simaria está usando
uma aliança diferente da usada
pelo marido, Kaká Diniz. Após
confirmar que trocou mesmo
o acessório, e mostrar o novo
anel, a sertaneja explicou o
motivo. "Essa foi a primeira
[aliança] que a gente fez, quando noivamos. Aí eu mandei
desfazer pra ficar desse modelinho", contou. Mas revelou
que não foi por vontade própria que parou de usar a alian-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
A lua cheia em Sagitário faz
oposição ao ponto cármico no
céu. Além disso, faz uma quadratura com netuno em Peixes.
Hoje, angústia e insatisfação podem surgir, então é preciso buscar liberdade, conexão com o
seu lado mais sutil e sonhador,
querido ariano. A vida pede isso.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Queridos taurinos, qual é o
seu projeto de vida? Será que
não tem um tempinho aí para
incluir mais doação e mais generosidade às pessoas próximas?
o mundo precisa do amor de
vocês. Quanto mais se abrirem
para dar, mais receberão.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Quanto mais vocês se abrirem a dar e mais disponíveis estiverem, mais chances e mais
oportunidades a vida trará. Meditem sobre isso. como podem
se abrir mais e se colocar à disposição do universo?

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico no céu, o nodo norte em
Gêmeos. Além disso, faz uma
quadratura com netuno em Peixes, por isso a sua mente pode
ficar muito teimosa. tome cuidado com certezas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico
no céu, o nodo norte em Gêmeos. Além disso, faz uma quadratura com netuno em Peixes.
Por isso, querido leonino, é importante se abrir para o autoconhecimento como nunca antes.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje, a lua cheia em Sagitário
faz oposição ao ponto cármico
no céu, o nodo norte em Gêmeos.
Além disso, faz uma quadratura
com netuno em Peixes. neste
momento, é preciso se harmonizar, abandonar os radicalismos e
se abrir a estar com as pessoas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico
no céu, o nodo norte em Gêmeos. Além disso, faz uma quadratura com netuno em Peixes.
Por isso, querido libriano, a saúde
e o bem-estar pedem passagem.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico. Além disso, faz uma quadratura com netuno em Peixes.
Por causa de tudo isso, está na
hora de mergulhar fundo na essência da criança que existe em
você e brincar, se divertir, ser
mais alegre e celebrar a vida.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico
no céu, o nodo norte em Gêmeos. Além disso, faz uma quadratura com netuno em Peixes.
Por isso, querido sagitariano o
universo precisa que vocês permitam que as emoções fluam.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico
no céu, o nodo norte em Gêmeos. Além disso, faz uma quadratura com netuno em Peixes.
Por isso, querido capricorniano,
é um bom dia para aceitar novas
ideias e opiniões diferentes.

;

ça de casamento: "na gravidez,
a minha outra, que é uma grossona, estava apertando. Porque eu estou com uns quilinhos a mais, né... E aí eu fiquei
usando essa". Por fim, a artista,
que já emagreceu 18kg dos
24kg que ganhou durante a
gravidez, pontuou: "Agora eu
preciso botar pra ver se vai
entrar ou se a marreta vai cair
do cabo e eu vou ter que ficar
com essa".(Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje, a lua cheia em Sagitário faz oposição ao ponto cármico no céu, o nodo norte em
Gêmeos. Além disso, faz uma
quadratura com netuno em Peixes. Por isso, querido aquariano,
é importante se controlar em
relação a comida ou dinheiro.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje, a lua cheia em Sagitário
faz oposição ao ponto cármico
no céu, o nodo norte em Gêmeos.
Além disso, faz uma quadratura
com netuno em Peixes. Por isso,
querido pisciano, é importante
descobrir quais mentiras anda
contando para si mesmo.
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Essência

Celebrando a

vida

Filosofia
vinho e
amigos
o que transforma um sentimento de
simpatia numa paixão avassaladora?

D

esembarquei domingo passado,
na residência de
amigos queridos
para
almoçar.
Sabe aquelas surpresas inesperadas? Uma tarde cheia de
delícias, conversa boa e inteligente. Foi servido o humus
(pasta de grão de bico); falafel (bolinho de grão de bico);
shawarma (mini sanduíche
de carneiro com pão pita, vegetais e pastas); o maravilhoso suco de romã servido
na entrada quando cheguei.
Balcão repleto de queijos,
pães e vinhos. Aliás, os pães
de israel são um espetáculo à
parte! Foram feitos pelos anfitriões e assados na hora.
Entre um prato e outro, filosofamos sobre a filosofia,
além de falarmos sobre os
nossos relacionamentos e experiências de hoje em dia.
Abordamos a superficialidade das amizades contemporâneas, fundamentando
nossa reflexão nas teorias do
polonês Zygmunt Bauman,
criador do conceito de “modernidade líquida”. Segundo
ele, “Tudo é mais fácil na
vida virtual, mas perdemos a
arte das relações sociais e da
amizade”.
Adorei a proposta de compartilhar experiências e vivências. O ambiente era
lindo, numa residência em
frente ao lago e que deixou
isso tudo muito propício. Um
espaço gastronômico na cozinha bem elaborada dos anfitriões Claudio e lu Maida,
cinco pessoas sentadas,
diante de um belo balcão em
volta do fogão. A pick-up rolava música de um extremo
bom-gosto. Conheci gente
nova, interagi com pessoas e
visões de mundo diferentes
da minha e saí de lá filosofi-

camente conectada com
aquelas pessoas.
Um seleto grupo de amigos que expôs opiniões, falamos sobre tudo e que ouve a
todos. Tudo isso apreciando
bons vinhos, alguns levados
por nós próprios, e uma boa
gastronomia inspirada na comida de israel. Falar sobre filosofia é fácil, embora
complexo. Um universo a ser
descoberto. Degustar vinho?
Mais fácil ainda! é gostoso,
mas fazer tudo isso pela primeira vez com amigos e com
a proibição de ligar o celular
foi desafiador. Porque dá um
peso, uma responsabilidade.
Estava com grande expectativa também para o que
viria depois: uma degustação
de vinhos de israel. Conduzido pelo amigo Roberto que
nasceu no país Judeu. vamos
ao show: Petit Castel, uma
tremenda indicação do meu
amigo Alberto Costa que eu
consegui comprar em São
Paulo e levei para degustarmos. é feito por um visionário, Eli Banzaken, que
mostrou ao país (e ao
mundo) o potencial vinícola
das colinas de Jerusalém.
Uma bela dica.
Depois de muitas comilanças da gastronomia de israel,
voltei para casa com uma
agenda recheada com uma
dezena de rótulos bacanas.
Melhor, devidamente degustados. Praticamente uma descoberta por várias horas de
conversa e muitas risadas.
Pesquisando sobre os vinhedos de israel, fiquei surpresa
em saber que o País, vem
produzindo bons vinhos, afinal, tem terroir mediterrânico e lá pelos idos 1882
ninguém menos do que o
barão Edmond Rothschild (o
do Château lafite, localizou?)

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta.
Escreve no o Hoje
todas as quinta-feiras

Já reparou
como nossos
problemas
parecem sumir
quando temos
boas
companhias ao
nosso lado?

fundou a vinícola Carmel,
firme e forte até hoje. E desmembrada em duas, com vinhedos em haifa e nas
proximidades de Jerusalém.
Mas o setor deslanchou de
fato não faz muito tempo. O
salto de qualidade aconteceu
na década de 1970, quando
estudos mostraram, por
exemplo, o potencial para
produção de vinhas na região do Golã. Dez anos depois, lá estava a heights
Winery colocando no mercado a primeira leva de vinhos bacanas do país.
No domingo, pensativa
com meus livros, lá estava eu
com pessoas que gostam de
filosofia. O clima estava tão
alegre e fraterno que o
evento acendeu uma chama
maior: realizar outros encontros, do mesmo tipo, com diferentes temas.
O enredo da conversa foi:
de onde surge o amor? O que
transforma um sentimento
de simpatia numa paixão
avassaladora? O que acontece com quem é presa de tal
fenômeno? E qual o papel do
ciúme? Partindo de tais
questionamentos e de sua
própria história pessoal. Me
lembrei do livro de Stendhal
(1783-1842) “ Do Amor” que
escreveu, em 1820. Do amor,
a um só tempo, uma fisiologia da paixão e uma confissão íntima. Aí surgiu a
discussão sobre a definição
de amor. O detalhe é que
todos estavam ligeiramente
embriagados, e falar de
amor, é realmente hoje, inusitado. é preciso se despir de
suas emoções e ter coragem
para que se amplifique em
questões sobre as incertezas
e vicissitudes tão humanas, a
imaginação e a fragilidade
de nossas convicções.

voltando para os vinhos
de israel, hoje, são 300 vinícolas ativas (muitas delas
"butiques"), que se espalham
pelas colinas de Jerusalém,
Golã, Judeia, Galileia, Deserto
de Negev, de onde, aliás, sai
outro vinho adorável, o Yatir,
cujas vinhas de cabernet sauvignon, sauvignon blanc e
viognier crescem em um sítio
arqueológico de 3 mil anos.
Minha primeira incursão
foi o sauvignon blanc da Tishbi, produzidos em Monte
Carmel, pioneira em produção moderna e egressa dos
tempos do Barão de Rothschild. hoje, a vinícola está
nas mãos da quarta geração
da família Tishbi. Gostoso,
fresco, foi o segundo vinho,
admirando as luzes que estava iluminando o lago.
Só para fechar: Já reparou como nossos problemas
parecem sumir quando
temos boas companhias ao
nosso lado? é um sentido de
estar, de ser, de existir e resistir, enquanto não sei nada
sobre minha existência vou
aproveitando as boas companhias, suportando os
ruins e vivendo um dia após
o outro, olhar para trás, só
para lembrar do que valeu, e
lembrar para onde não devo
voltar. As pessoas boas nos
inspiram, as pessoas positivas nos aliviam, as pessoas
sábias nos direcionam. A
vida é bem mais interessante quando gastamos o
nosso tempo ao lado de pessoas inteligentes, educadas e
que nos compreendem. As
relações
são
melhores
quando a conversa é instrutiva e há entendimento entre
as ideias. Que venham mais
encontros assim...e sempre
regado de boa garrafa de
vinho e amigos.
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Negócios
Sites e shoppings
estão entre os
principais locais
de compra

Dia das Mães deve
movimentar R$ 24 bi no varejo
Levantamento
aponta 77% dos
consumidores
pretendem ir às
compras
Luan Monteiro
Considerada pelos varejistas como a principal data
comemorativa do ano, o Dia
das Mães deve aquecer as
vendas pelos próximos dias.
levantamento realizado pelapela CDl Goiânia,SPC Brasil, em parceria com a OfferWise Pesquisas, revela que
77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma
compra no período. Os dadosse aproximam dos observados em 2019, um ano antes
da pandemia causada pelo
novo coronavírus, onde 78%
dos consumidores pretendiam ir às compras.
Em números absolutos, a
expectativa é de que aproximadamente 122,9 milhões de
brasileiros presenteiem alguém
este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de
R$ 24,3 bilhões nos segmentos
do comércio e serviços.
Embora o percentual de
consumidores que devem ir
às compras seja maior do que
o do que em 2020 (68%), a
maior parte dos compradores
está receosa em aumentar gastos este ano, sobretudo diante
do cenário de pandemia e de
crise econômica. Cerca de 34%
dos consumidores esperam
gastar menos do que no último

ano, enquanto 30% planejam
gastar o mesmo valor.
Para o professor Rafael Almeida, com a pandemia e crise,
ficou difícil se presentear, porém, agora é mais fácil expressar que alguém é importante.
“Por conta da pandemia, fiquei
desempregado por um tempo,
mas agora que estamos voltando ao normal, mesmo que
de forma forçada, consegui
um trabalho. Ano passado não
pude presentear minha mãe
por conta da crise, este ano

pretendo gastar um pouco
mais para compensar pelo ano
atrasado”, explica.
Entre os que pretendem
gastar menos, 40% citaram o
cenário econômico pior que
no último ano, 37% disseram
que estão com o orçamento
apertado e 28% mencionaram
as incertezas quanto ao cenário
econômico e finanças pessoais.
A pesquisa mostra ainda que
98% daqueles que pretendem
gastar menos foram influenciados pela pandemia.

Roupas, calçados e acessórios devem ser os líderes de
venda neste ano; consumidor
deve desembolsar, em média,
R$ 197 com presentes.
A pesquisa ainda revela que
no Dia das Mães deste ano, os
produtos campeões de venda
devem ser as roupas, calçados
e acessórios, perfumes, cosméticos e chocolates.Flores, maquiagem, utensílios de cozinha
e celulares, também devem integrar as principais opções de
compras do brasileiro.

Locais de compra

As lojas físicas aparecem
como o principal local de compras dos brasileiros, 69% dos
entrevistados afirmaram que
pretendem comprar a maioria
dos presentes fisicamente sobretudo em shopping centers
e em lojas de rua.
A internet aparece como
local de compra de 57% dos
consumidores, principalmente
nos sites e lojas virtuais (38%).
Para os entrevistados, os fatores que mais pesam na escolha do local de compra são
a atratividade do preço, promoções, qualidade dos produtos e frete grátis.O levantamento também aponta que os
consumidores têm a intenção
de presentear não apenas as
próprias mães, como também
as esposas e sogras.
Sobre locais de compra, Rafael explica que prefere utilizar

sites por diversos motivos. “Eu
costumo sempre comprar na
internet pois tenho certa autonomia para escolher e pesquisar preços. E como moro
em Goiânia, sites costumam a
não ter taxa de frete e os produtos chegam bem rápido, então não é um problema esperar alguns dias para pagar
bem menos”, completa.

Precoce formas
de pagamento

De acordo com a pesquisa,
76% dos consumidores consideram que os preços dos produtos estão mais caros este
ano na comparação com o ano
passado, 19% acreditam que
estão na mesma faixa de preço
e 5% que estão mais baratos.Sobre os cuidados com o orçamento, a pesquisa ainda sinaliza que muitos dos consumidores já extrapolaram o limite
de endividamento: 30% dos
que pretendem presentear no
Dia das Mães estão com contas
em atraso e, destes, 64% estão
com o nome sujo atualmente.
Outro comportamento imprudente é que 33% das pessoas ouvidas admitem ter o
costume de gastar mais do
que podem para agradar as
mães com presentes na data
e 13% reconhecem que podem
deixar de honrar algum compromisso financeiro para ir
as compras neste Dia das
Mães. (Especial Para O Hoje)

