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Prioridade na vacinação de lideres religiosos é ilegal

Ministério Público de Goiás (MP-GO), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado (MPE) emitiram uma recomendação contrário à proposta do deputado e pastor Rafael Gouveia (Progressistas) para a inclusão de líderes religiosos na prioridade da vacinação contra a Covid-19. Política 2

Na pandemia, brasileiro
ﬁca mais endividado
e vê renda encolher
Renda das famílias encolheu 5% e endividamento subiu 10%
A renda dos brasileiros em meio a pandemia experimentou queda e 5,0% na comparação entre os 12 meses terminados em janeiro deste
ano e os 12 meses anteriores, saindo de R$ 3,443
trilhões para R$ 3,272 trilhões – uma perda de
R$ 170,915 bilhões, aproximadamente. En-

quanto veem a renda encolher, os brasileiros
se endividaram mais no período. O crédito ampliado contratado pelas famílias evoluiu de R$
2,232 trilhões para R$ 2,467 trilhões, uma alta de 10,5%.
Sem renda e endividados, brasileiros tendem a gastar menos, prejudicando a economia. Economia 4

Wesley Costa

José CaRlos FigueiRa

Terceirizar a gestão de
benefícios torna equipes de
RH mais estratégicas
Opinião 3

Mabel tenta
cavar espaço
político de
olho na Câmara

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), Sandro Mabel, tenta se
viabilizar politicamente com
ataques à gestão do Estado. Seu
objetivo é voltar à Câmara dos
Deputados após deixar a cadeira para Alexandre Baldy e assumir a presidência da Fieg.
Política 6

Ecorodovias
vence leilão
da BR-153

Capital aplicou 667 doses trocadas
Goiânia é a segunda capital brasileira em aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 trocadas,
segundo dados colhidos no DataSUS. Foram 667 ocorrências do tipo, quase metade do Rio de Janeiro que aplicou 1.136 doses trocadas e figura o primeiro lugar. Cidades 9

O leilão da BR-153, que liga Anápolis, em Goiás, a Aliança do Tocantins, no Tocantins foi vencido
pela Ecorodovias. O trecho concedido tem um total de 850 km. O
grupo se comprometeu a pagar R$
320 milhões pela concessão, por
um período de 35 anos. O valor de
outorga é 1/4 do montante que
será aplicado. Política 5

Francisco Longa

Municípios devem
atualizar cadastro
de vacinação

LeiA nAS COLunAS

▼

Xadrez: CCJ rejeita isenção

do ICMS do kit Covid proposto por tucano.

Política 2

Para receber novas doses das vacinas contra Covid-19, os municípios goianos deverão manter o sistema de informações atualizados junto ao Ministério da Saúde.

Jurídica: Especialistas criticam

PL que pretende substituir Lei de
Segurança Nacional.

Cidades 11

Cidades 10

Juros para
famílias crescem
para 41% ao ano

Esplanada: Bolsonaro usa inﬂuên-

A taxa média de juros para famílias no crédito livre chegou a
41% ao ano, aumento de 0,9
ponto percentual em relação a
fevereiro. Economia 4

cia para trocar nomes de legendas
que se alinhem à sua ideologia.

Política 6

Atlético-GO faz história e vence na Sula

Com gol de Zé Roberto, rubro-negro conquista a primeira vitória
internacional e segue na luta pela vaga. Esportes 8
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Goiás anuncia novo
treinador e já pode
estrear no domingo

Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 27º C

t 17º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

CCJ rejeita isenção do ICMS do
kit Covid proposto por tucano
Deputados iniciam a análise de um requerimento de regime

Câmara conclui
votação de MP
que renegocia
dívidas de fundos
constitucionais
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação da Medida Provisória 1016/20, que prevê uma ampla
renegociação de dívidas junto a fundos constitucionais do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO). A MP, que
tem vigência garantida até o dia 27 de maio, será enviada
agora para análise do Senado.
Além disso, foram aprovados dois modificando o texto principal aprovado na noite de ontem, de autoria do relator da MP, deputado Júlio Cesar (PSD-PI).
O primeiro destaque, de autoria do PCdoB, impede que
os mutuários dos fundos constitucionais que estão em situação irregular, mas não foram oficialmente comunicados para as devidas correções, possam repactuar os débitos. Com a exclusão, eles só poderão repactuar os débitos
se resolverem os problemas apontados.
O segundo destaque, de autoria do Novo, retira um
dispositivo que permitia a renegociação de dívidas lançadas parcialmente como prejuízo. Com a exclusão, só
poderão ser refinanciados débitos lançados integralmente como prejuízo.
Neste momento, os deputados iniciam a análise de um
requerimento de regime de urgência para o Projeto de
Lei 1558/21, que prevê multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que
exerçam a mesma função. O requerimento foi apresentado pelos deputados Celina Leão (PP-DF) e Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na reunião de ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa rejeitou projeto do deputado Talles Barreto
(PSDB) que isenta do ICMS medicamentos do
chamado Kit Covid (azitromicina, ivermectina,
cloroquina e dexametasona). Embora a prescrição desses fármacos vá no sentido contrário às recomendações das autoridades médicas e sanitárias, pois não
não tiveram eficácia
comprovada, o tucano
diz que eles estão sendo utilizados e tem
apresentado eficácia
no tratamento e combate aos efeitos e
sintomas causados pela Covid-19. O relator, deputado Helio de Sousa, havia
expedido parecer a favor da matéria do colega de partido.

Porta-bandeira

Como é de conhecimento de todos, o principal defensor desse grupo de medicamentos é o
presidente Jair Bolsonaro. Porém, na CCJ, o
projeto de Talles Barreto foi barrado pelo deputado Álvaro Guimarães (DEM), que deu parecer contrário à proposta.

Cronômetro

A partir do dia 4 de maio, começa o prazo de
dez sessões ordinárias para apresentação de
emendas à Proposta de Emenda à Constituição
que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios, do deputado Henrique Arantes (MDB).

Divergente

xadrez@ohoje.com.br

Sem curva

Em mais um recado direto a Marconi Perillo (PSDB), o governador Ronaldo Caiado
garante que “o que a gestão passada não fez
em 20 anos, a gente faz em dois, e ainda driblando os desafios de uma pandemia. É assim que deve ser”.

Destituído

Ontem, ao final da assembleia geral da Associação Goiana dos Municípios, o prefeito de
Gameleira, Wilson Tavares (DEM), disse à coluna que o presidente da entidade, Paulo Sergio Rezende, teve o seu mandato encerrado, e
que ele terá 30 dias para entregar o cargo.

Ao pé do ouvido

Um interlocutor do prefeito de Catalão,
Adib Elias (Podemos), disse à coluna que ele
aproveitou a passagem do governador Ronaldo Caiado (DEM), para conversar sobre o
cenário político, projetando 2022.

Convocação

Em embate com a Câmara de Senador Canedo, por conta de denúncias de irregularidades em sua gestão, o prefeito Fernando Pellozo (PSD) recebeu em seu gabinete o presidente do partido, Vilmar Rocha, que reconheceu ver problemas no município. O encontro teve o como testemunha o vice Magno Silvestre.

Na ativa

Afastada da função, em fevereiro passado, por suspeita de favorecimento ao padre
Robson de Oliveira, em inquérito de extorsão,
a delegada Renata Vieira relatou em suas redes sociais operação sob o seu comando, no
15º DP de Goiânia.

CURTAS
t

Ao contrário dos colegas de bancada – Talles Barreto e Helio de Sousa – o deputado Francisco Oliveira
(PSDB) subscreveu a PEC da extinção do TCM. Já
Humberto Aidar (MDB), cotado para uma vaga no
órgão, não titubeou em assinar a matéria.

2 O deputado federal João Campos (Re-

publicanos) repercutiu fala do presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, de que no
primeiro ano do mandato de Bolsonaro a
instituição lucrou mais do que nos oitos
anos de FHC e Lula.

Vacinação prioritária de líderes
religiosos é ilegal, diz MP
Maykon Cardoso

O projeto invade as competências do Poder Executivo Estado violando o princípio da isonomia
Raphael Bezerra
A proposta de inclusão dos
líderes religiosos na fila de
prioridade da vacinação em
Goiás é inconstitucional, aponta recomendação conjunta do
Ministério Público de Goiás
(MP-GO), Ministério Público
Federal (MPF) e Defensoria Pública do Estado (DPE). Segundo
a proposta do deputado e pastor Rafael Gouveia (Progressistas), líderes religiosos também devem ser incluídos nos
grupos prioritários da vacinação devido a exposição durante os atendimentos.
“Nos últimos meses, perdemos centenas de líderes religiosos no nosso estado, porque
eles também estão na linha de
frente, amparando espiritualmente quem busca por apoio
emocional. Por isso peço ao
governador e ao secretário de
Saúde sensibilidade quando
forem avaliar a proposta que
estou apresentando”, justifica
o deputado.
Para o colegiado responsável pela recomendação, o projeto invade as competências
do Poder Executivo estadual
violando o princípio da isonomia. O parecer favorável do relator, deputado Virmondes Cru-

vinel, à matéria foi aprovado
pela Comissão Mista da Alego
no último dia 20.
Assinam o documento os
promotores de Justiça Marlene Nunes Freitas Bueno e
Marcus Antônio Ferreira Alves; o procurador da República Ailton Benedito de Souza, e o defensor público do Estado Philipe Arapian, coordenador do Núcleo Especializado de Direitos Humanos.

Atribuição federal

Os MPs e a Defensoria recomendam ainda a observância da atribuição do Ministério
da Saúde para as decisões concernentes à prioridade dos
grupos de pessoas que se submeterão à vacina contra a Covid-19, abstendo-se de promover a inserção de novos
grupos e subgrupos. Conforme
sustentado no documento, “a
inclusão, sem qualquer respaldo jurídico ou técnico-científico, dos líderes religiosos
nos grupos prioritários já definidos pelo Ministério da Saúde – objeto do Projeto de Lei nº
175/2021 – revela grave transgressão constitucional por: 1)
invasão de competência pelo
Poder Legislativo estadual em
matéria de competência do

Deputado
Rafael
Gouveia
(Republicanos)
quer incluir
líderes
religiosos no
grupo
prioritário da
vacinação

Poder Executivo Federal (inconstitucionalidade formal orgânica) e 2) ofensa ao princípio da isonomia (inconstitucionalidade material)”.
O documento aponta ainda
ser desproporcional e desarrazoada a pretensão de vacinar
irrestritamente os líderes religiosos na atual circunstância
de escassez de recursos materiais e de elevada demanda
por doses de vacina para imunização de grupos populacionais prioritários. Também é
destacado que a implementação da medida implica preterição dos grupos populacionais que se encontram na escala de prioridade já definida

no Plano Nacional de Operacionalização o da Vacinação
contra a Covid-19 (PNO), notadamente o das pessoas com comorbidades e em situação de
vulnerabilidade social.
“Não podem os valores da
igualdade e da vida social saudável serem mitigados para
favorecer pessoas que não fazem jus à prioridade de vacinação, fato que, no cenário de
escassez de vacinas e de recursos de saúde, atinge o patamar de inaceitável privilégio, frente às demais categorias inscritas, por razões científicas, como prioritárias”, sustenta a recomendação (Especial para O Hoje)
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Terceirizar é chave para tornar
equipes de RH mais estratégicas
José Carlos Figueira
Entre os diversos processos que foram acelerados pela pandemia está o reconhecimento do papel estratégico e vital da área de Recursos Humanos para todas as empresas. Isso ficou evidenciado no momento em que as equipes de RH tiveram
que manter todas as suas funções operacionais e
ainda assumir a liderança no processo repentino
de Transformação Digital e adequação das formas
de trabalho das empresas. As áreas
de RH contribuíram, ainda, com um
olhar humanizado para todas as
transformações e suas consequências sobre a performance, motivação
e saúde mental das pessoas.
Quando dizemos que a área de
RH é a responsável pela gestão das
pessoas na organização, cometemos o mesmo erro dos pais que
acham que a escola é a única responsável pela educação de seus filhos. Na verdade, tanto a educação
dos filhos quanto a gestão de pessoas são responsabilidades que devem ser compartilhadas. A verdadeira missão da área de RH é nortear e dar suporte às ações dos gestores, provendo orientações técnicas
e ferramentas para que se possa obter os melhores resultados através das pessoas.
Para privilegiar suas responsabilidades estratégicas, que impactam diretamente nas pessoas
e nos negócios, as tarefas mais operacionais do RH
podem e devem ser terceirizadas. O BPO - Business
Process Outsourcing - ou a Terceirização de Processos de Negócios já é amplamente conhecido e
aplicado em diversas áreas das empresas, particularmente quando as organizações preferem se
focar em suas atividades fim.
Uma das tarefas das equipes de RH que podem
ser terceirizadas é a Gestão de Benefícios. Em muitos casos, essa é uma atividade que dispende muito tempo e atenção dos profissionais. Isso ocorre,
porque as empresas têm aumentado a oferta de
benefícios aos seus colaboradores, visando atratividade e retenção de talentos. Para isso, elas vêm
utilizando um maior número de fornecedores e

adotando uma diversidade de critérios para oferecer esses benefícios.
Como as áreas de RH não contam com ferramentas adequadas para o gerenciamento dos
benefícios, a maior parte do trabalho é feita em
planilhas sem integração com fornecedores e
com sistemas internos, como a folha de pagamentos e controle de frequência. Além do tempo
empregado na atividade – que poderia ser aplicado
em algo mais estratégico -, também há um enorme risco de erro causado justamente pela falta de automatização
para essa tarefa, pela diversidade de
critérios aplicados no oferecimento
de benefícios aos profissionais e
pelos grandes volumes de trabalho. Os custos desses equívocos, visíveis e invisíveis, geram grandes
perdas para as empresas e descontentamento nos colaboradores
quando se sentem prejudicados.
Em um estudo recente, encomendado pela Energy People, baseado em um modelo matemático
de Probabilidade de Erro Humano
e Confiabilidade (SPARH), os custos
mensais por erros de processos na
Gestão de Benefícios correspondem, em média, a 2,25% do total gasto pelas empresas em benefícios.
Esse custo, em sua maior parcela, é invisível, mas
nem por isso deixa de impactar nos resultados das
empresas e pode ser estancado com um BPO ou
Terceirização da Gestão de Benefícios.
Diante de tudo
isso, convido você,
empresário, executivo de empresa ou gestor de RH, a avaliar se
não é o momento de
adotar o BPO da Gestão de Benefícios e
permitir que o time
José Carlos Figueira é dide Recursos Humaretor da Energy People
nos seja muito mais
estratégico e agregue
maior valor para a
organização.

Uma das
tarefas das
equipes de
RH que
podem ser
terceirizadas
é a Gestão de
Benefícios

OPiniãO

O ano de 2020 foi completamente atípico
para inúmeros segmentos ao redor do mundo,
incluindo a área de negócios. No entanto, as expectativas para o próximo ano são bastante positivas, com muitas possibilidades e inovações. Setores como o marketing e a comunicação digital vão se destacar ainda mais com estratégias voltadas para a experiência do usuário, que podem ter consequências
positivas na geração de resultados
para os negócios.
O fato de passarmos cada vez
mais tempo conectados aos
smartphones, tablets e computadores faz com que a vivência do
consumidor se torne um recurso
cada vez mais necessário de aproximação entre marca e público.
Durante o Key Trends 2021, um
evento de perspectivas e tendências para o mundo da comunicação e marketing, organizado pelo
portal Mundo Marketing e pela
Kmaleon, plataforma de busca e
comparação de ferramentas digitais, revelou-se que uma das principais tendências para o setor será
o investimento na experiência do
usuário aliado às narrativas de cada negócio.
Perfis em redes sociais, sites e/ou blogs são
como uma porta de entrada para o usuário. Diante disso, cada organização pode investir em narrativas que aproximem o consumidor de seu negócio por meio das sensações vividas no momento
da navegação. Apesar de parecer um trabalho voltado para os profissionais de design ou de tecnologia, a estratégia necessária requer um trabalho
multidisciplinar, envolvendo as áreas de governança, comunicação e análise de dados, o que permite que o processo final, desenvolvido pela empresa, seja integrado.
A experiência do usuário consiste na união
dos atributos que causam satisfação no internauta, ou seja, no prazer que ele tem ao nave-

gar pelo site ou blog, na geração de valor a partir do conteúdo, produto ou serviço e no atendimento recebido.
A rede de lojas Magazine Luiza utiliza a inovação e a tecnologia para dar suporte ao consumidor. Um dos desafios da marca, para realizar os
mais de 250 mil atendimentos por mês, era manter o lado humano nas soluções dos problemas.
Logo nos primeiros meses que a estratégia foi introduzida, houve uma diminuição de 16% do tempo de atendimento e um aumento
de 15% na produtividade digital,
com destaque para a agilidade na solução dos processos, resolvidos em
menos de duas horas para cerca de
90% dos clientes da loja.
As melhorias proporcionadas
pela experiência do usuário para
as instituições são inúmeras. Além
disso, outras formas de negócio
podem ser trabalhadas simultaneamente, como a análise de dados para gerenciar melhor o atendimento, mais agilidade nas soluções de problemas, entre outros
benefícios.
Para 2021, com a perspectiva
de melhora financeira e o retorno gradual de novas oportunidades de emprego, as instituições terão que traçar novas estratégias para
conquistar mais clientes, além de fidelizar
ainda mais o público-alvo.
As empresas deverão aprender a lidar
com o avanço tecnológico cada vez mais rápido, e, para não perder
espaço no mercado,
quem estiver mais preparado e melhor adapDino Bastos, CEO da Parttado vai conseguir
ners
Comunicação Pro Buatrair ainda mais usuásiness e vice-presidente
rios, fazendo com que
de Comunicação e Markese eles se tornem seus
ting da Sucesu Minas
próximos clientes.

As melhorias
proporcionadas
pela
experiência do
usuário para as
instituições são
inúmeras
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CARTA DO LEITOR

Clima Seco
É complicado, né? Não bastasse o clima estar
quente e seco, as pessoas ainda insistem em colocar fogos nos matos e lotes baldios dentro da cidade. Desde criança que eu escuto minha mãe falando que essas queimadas fazem mal para a nossa respiração, mas parece que nem todo mundo
teve essa mensagem de alerta na infância, porque
continuam com essas atitudes. Aqui no meu setor
é direto, não bastasse deixar o clima seco fazendo o nariz da gente ficar todo irritado, os lábios
seco e a respiração péssima, ainda tem a casa, que
parece nunca estar limpa.
Elisa Teixeira
Aparecida de Goiânia

Arroz
Nunca imaginei que sofreria tanto pelo preço
do arroz como agora. Após mudar de casa para
tentar diminuir os gastos “desnecessários” com
aluguel, me vem essa alta no preço do arroz. A
pandemia já se instaurou e sentimos os reflexos
na economia mas, desse modelo não tem quem
resista e ainda mais com um alimento que está
presente no nosso dia a dia como o arroz. O jeito agora é substituir por outro alimento e comer
arroz somente quando der. Vamos investir em batata, macarrão e quinoa.
Brenda Moraes
Goiânia

CONTA PONTO

{

Experiência do usuário como
tendência para o marketing
Dino Bastos

n

Tenho certeza que esse
projeto iniciado e
elaborado será um cartão
postal para a cidade de
Catalão”, aﬁrmou o
governador. A obra terá
“todos os requintes de uma
engenharia moderna, que
pensa na pessoa e
na humanização
entre os bairros”.
Uma obra como essa
resgata a autoestima dos
setores mais humildes do
município e os eleva a uma
condição de igual aos
melhores bairros”, reiterou
Ronaldo Caiado nesta quinta-feira,
após assinar ordem de serviço para o
início das obras de duplicação da GO330, em Catalão, no Sudeste goiano. O
trecho a receber os trabalhos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e da Construtora São
Cristóvão Ltda abrange a área que vai
do posto da Polícia Rodoviária Estadual
até a avenida Juscelino Kubitschek e
tem 3,8 quilômetros de extensão.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“o cara viu a coisa ficando feia e deu no pé”,
comentou o internauta sobre o caso do morador que xingou, ameaçou e foi preso devido à injúrias raciais. a polícia encontrou 3
armas em um cofre na casa do meliante.
Manoel Messias Peu Peu

M

@ohoje
“Vacinar professores pra quê??? eles só fica
em casa”, indagou o internauta sobre a vacinação dos professores para o retorno seguro das aulas presenciais ainda em agosto.
Karlos Souza

N

@jornalohoje
Covid-19: Brasil ultrapassa 400 mil mortes
na pandemia. De acordo com o g1, o país
quadruplicou o ritmo de falecimentos,
sendo 100 mil deles nos últimos 36 dias.
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ECONOMIA

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

Renda das famílias encolhe, mas
dívida continuava em crescimento
Juros do rotativo do cartão influenciaram resultado

Juros para
famílias crescem
para 41% ao
ano em março
As famílias pagaram taxas de juros mais altas em março, de acordo com as Estatísticas Monetárias e de Crédito
divulgadas ontem (29), pelo Banco Central (BC). A taxa média de juros para famílias no crédito livre chegou a 41%
ao ano, aumento de 0,9 ponto percentual em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2020, houve queda de 5,4 pontos percentuais nessa taxa.
Nas contratações com empresas, a taxa livre alcançou
13,8% ao ano em março, permanecendo estável em relação ao mês anterior. No ano, houve redução de 2,8 pontos percentuais nos juros às empresas.
De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, a redução das taxas na comparação interanual, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, ainda tem efeito da política de redução da taxa
básica de juros, realizada pelo BC no ano passado. Em
agosto de 2020, a Selic chegou a 2% ao ano, o menor nível desde o início da série histórica do BC, em 1986.
O aumento dos juros para pessoas físicas no mês passado foi, em grande parte, influenciado pelos juros do rotativo do cartão de crédito cobrados pelos bancos, que teve
alta de 8,1 pontos percentuais no mês, alcançando 334,9%
ao ano. No caso do rotativo regular, quando o cliente paga
pelo menos o valor mínimo da fatura, a taxa chegou a
306,2% ao ano, aumento de 11,1 pontos percentuais. Já a
taxa do rotativo não regular dos clientes que não pagaram
ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura cresceu 4,6
pontos percentuais em março em relação ao mês anterior
e chegou a 356,8% ao ano.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor
quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. Nesse caso, no cartão parcelado, a alta foi de 0,5 ponto percentual, com a taxa de
juros ficando em 167,6% ao ano.
Já a taxa do cheque especial caiu 3,9 pontos percentuais no mês, chegando a 121% ao ano em março.
Os juros do crédito pessoal consignado subiram 0,1
ponto percentual para 18,9% ao ano. Nos empréstimos
não-consignados a taxa ficou em 87,3% em março, aumento de 0,9 ponto percentual em relação a fevereiro.
De acordo com Fernando Rocha, o crescimento na taxa
do não-consignado se deve pela maior concessão de crédito de empresas financeiras, que têm juros mais altos
que os bancos.

Crédito direcionado

Essas taxas são do crédito livre, em que os bancos têm
autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo, e é destinado, basicamente, aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito.
No caso do crédito direcionado, a taxa média para pessoas físicas ficou em 6,8% ao ano em março, queda de 0,1
ponto percentual. Para as empresas, a taxa caiu 0,3 ponto percentual para 8,1% ao ano em março.

Inadimplência e saldo

A inadimplência (considerados atrasos acima de 90
dias) das famílias, no crédito livre, se manteve estável
em 4,1% em março. Assim como das empresas nessa modalidade, que ficou em 1,6%. De acordo com Fernando
Rocha, as taxas de inadimplência permanecem nos
menores níveis da história.
No mês passado, o estoque de todos os empréstimos
concedidos pelos bancos ficou em R$ 4,104 trilhões, aumento de 1,5% em relação a fevereiro. O crescimento em
12 meses da carteira total desacelerou de 16,1%, em fevereiro, para 14,5%, em março. Esse saldo do crédito correspondeu a 54,4% de todos os bens e serviços que o país
produz - o Produto Interno Bruto (PIB).
No caso do crédito ampliado ao setor não-financeiro,
que é o crédito disponível para empresas, famílias e governos independente da fonte (bancário, mercado de título
ou dívida externa) alcançou R$ 12,5 trilhões, crescendo 1,5%
no mês e 16,9% em 12 meses. A variação mensal refletiu,
principalmente, o crescimento do saldo de empréstimos,
tanto aqueles tomados no mercado doméstico quanto aqueles que integram a dívida externa.
Já a variação em 12 meses tem impacto significativo
do crescimento da carteira de títulos públicos, que representa 36% do crédito ampliado. De acordo com Rocha, o valor se deve ao aumento da necessidade de financiamento do governo federal para as medidas de enfrentamento da pandemia de covid-19. (ABr)

A massa salarial em seu conceito mais amplo, no dado mais recente divulgado pelo
Banco Central (BC), experimentou queda
nominal de quase 5,0% na comparação entre os 12 meses terminados em janeiro deste ano e os 12 meses anteriores, saindo de R$
3,443 trilhões para R$ 3,272 trilhões – uma
perda de R$ 170,915 bilhões, aproximadamente. O crédito ampliado contratado pelas
famílias, que soma empréstimos e financiamentos do sistema financeiro, operações
com fundos de pensão e consórcios, empréstimos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), dívida externa e outras formas
de crédito, havia experimentado alta de
10,56% entre janeiro de 2020 e o mesmo mês
de 2021, evoluindo de R$ 2,232 trilhões para
R$ 2,467 trilhões.
Na definição do BC, a massa salarial ampliada disponível inclui salários, aposentadorias, pensões, pagamentos do programa
Bolsa Família e benefícios de prestação continuada, descontados o Imposto de Renda recolhido na fonte e as contribuições para a Previdência. Por esse conceito, o endividamento das famílias avançou de 64,81% em janeiro
do ano passado para 75,39% no primeiro mês
deste ano. Considerando apenas os empréstimos e financiamentos concedidos pelo sistema financeiro, a relação entre dívida e renda saiu de 48,9% para 57,0%.
Entre fevereiro e março, a dívida das famílias avançou moderadamente, variando
ao redor de 1,0% e atingindo praticamente
R$ 2,510 trilhões, algo como 33,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Mas as estatísticas
do BC registram um salto de 11,6% frente a
março do ano passado, quando esse tipo de
crédito havia se aproximado de R$ 2,249 tri-

lhões, representando 30,0% do PIB. Até o momento, os indicadores da inadimplência
entre pessoas físicas continuam bem comportados, representando 2,9% do crédito tomado aos bancos diante de 3,9% em março
do ano passado e de 4,1% em abril, com o
agravamento da pandemia. O descolamento entre renda e endividamento, no entanto, poderá complicar o cenário no mercado
de crédito, trazendo elevação para o nível de
empréstimos e financiamentos não honrados (ou exigindo que bancos e financeiras
adotem estratégias para renegociar dívidas
e/ou interromper temporariamente a cobrança de juros e prestações).

No vermelho

A oferta de novos créditos ao setor real
da economia, representado por empresas
e famílias, chegou a crescer em março deste, na comparação com fevereiro, um salto de 29,7% (saindo de R$ 313,8 bilhões
para R$ 407,1 bilhões). O crescimento
mensal, vigoroso apenas na aparência,
não foi suficiente para evitar a queda nas
concessões de novos empréstimos e financiamentos no primeiro trimestre deste ano. Os bancos emprestaram 10,6% a
menos entre o trimestre final de 2020 e o
primeiro deste ano, pois as concessões
baixaram de R$ 1,134 trilhão para R$
1,017 trilhão, num recuo de 1,04% diante
do primeiro trimestre do ano passado. A
queda ficou concentrada nas concessões direcionadas às empresas, que recuaram
6,8% (de R$ 504,1 bilhões para R$ 469,8 bilhões, acima apenas dos R$ 457,2 bilhões
liberados pelo setor financeiro no segundo trimestre do ano passado).

BALANÇO
t
2 As medidas adotadas pelo

BC para reforçar a oferta de
dinheiro no setor financeiro,
envolvendo a liberação de
compulsórios e de garantias,
recompra de títulos e outras
medidas com propósitos idênticos (assegurar liquidez ao
sistema), somaram qualquer
coisa ao redor de R$ 2,622 trilhões no ano passado. O comportamento das concessões
de novos empréstimos mostra que a maior fatia dessa dinheirama ficou “empoçada”
nos bancos – quer dizer, o dinheiro foi em grande parte
destinado a aplicações financeiras, ou seja, ao cassino dos
juros, sem efeitos concretos
sobre o lado real da economia.
2 O encolhimento do crédito neste início de ano, quando se consideram as concessões de novos empréstimos,
especialmente no caso das
empresas, pode ser um complicador a mais para uma
economia que já enfrenta
baixos níveis de demanda e

desemprego elevado.
2 Segundo o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), consideradas em valores reais
(descontada a inflação), as
concessões às empresas já
vinham em desaceleração,
saindo de um incremento
de 13,4% no terceiro trimestre do ano passado para
uma variação de apenas
0,7% no último trimestre do
ano, frente a idênticos períodos do ano anterior. No
primeiro trimestre deste
ano, registrou-se um tombo
de 7,3% (em relação a igual
intervalo de 2020).
2 Para o Iedi, essa retração
estaria relacionada, dentre
outros fatores, à demora do
governo em retomar os programas de apoio a empresas
que chegaram a ser lançados nos primeiros meses da
pandemia, em 2020, mas foram todos encerrados em
dezembro último. “A queda
neste início de ano poderia
ter sido mais acentuada não

fosse o crédito oficial, que
continuou crescendo a taxas
substanciais: +40,1% em termos reais frente a janeiromarço/2020, embora não tenha escapado de alguma desaceleração em relação a
trimestres
anteriores”,
acrescenta o Iedi.
2 As concessões para o financiamento de capital de
giro encolheram drasticamente, certamente com impactos na gestão do fluxo
de caixa para a maioria das
empresas que dependem de
crédito. No primeiro trimestre do ano passado, as concessões nesta área haviam
somado R$ 61,565 bilhões,
mas caíram para R$ 49,42 bilhões nos primeiros três meses deste ano, num tombo de
19,7%. A perda foi ainda
mais drástica quando se consideram as concessões realizadas no quarto trimestre de
2020, na faixa de R$ 96,242
bilhões. Nessa comparação,
os novos empréstimos despencaram 48,7%.

Vendas reais da indústria caíram

1,3% em março, diz Fiesp
As vendas reais da indústria
paulista caíram 1,3% em março
frente a fevereiro, sem efeitos
sazonais, conforme aponta o
Levantamento de Conjuntura da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo com Centro
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp/Ciesp), divulgado
nesta quinta-feira (29). Com esse
resultado, explica a entidade, as
vendas reais da indústria de
transformação do estado encerram o 1º trimestre de 2021
com queda de 0,7% em relação
ao último trimestre de 2020.
De acordo com o levantamento, as horas trabalhadas na
produção registraram queda

de 0,4% entre fevereiro e março, enquanto o Nível de Utilização da Capacidade Instalada
(NUCI) atingiu 79,8%, crescendo 1 ponto percentual (pp) sobre fevereiro. Em março, o
NUCI ficou um pouco acima da
média histórica (79,3%), apontando pouca ociosidade da indústria paulista. No primeiro
trimestre de 2021 comparado
com os três últimos meses de
2020, as horas trabalhadas na
produção cresceram 3% e o
NUCI apresentou alta de 1,3 pp.
No final do 1º trimestre, a
indústria de transformação
paulista foi impactada pelo
agravamento da pandemia e

o recrudescimento das medidas de restrição de mobilidade implantadas no estado,
aponta a entidade. O indicador Sensor sinaliza que esse
quadro se estendeu em abril,
com o setor devendo exibir
desempenho ruim no mês.
“O progresso da vacinação
deverá impulsionar a atividade econômica, principalmente após a imunização dos
grupos prioritários. Por outro
lado, a elevação da taxa básica de juros, a Selic, e o elevado desemprego são fatores
de risco no cenário de retomada da indústria em 2021”,
diz a nota da Fiesp. (ABr)
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Ecorodovias vence leilão da
BR-153 entre Goiás e Tocantins
Processo foi alvo
de disputas políticas, mas governo federal avalia
positivamente o
leilão
Samuel Straioto
A Ecorodovias e a GLP, por
meio do consórcio Eco 153,
venceu nesta quinta-feira (29).
O
leilão
da
BR153/080/414/TO/GO, que liga
Anápolis, em Goiás, a Aliança
do Tocantins, no Tocantins. O
trecho concedido tem um total
de 850 km. O grupo se comprometeu a pagar R$ 320 milhões pela concessão, por um
período de 35 anos. Segundo o
Ministério da Infraestrutura,
esse valor de outorga é 1/4 do
montante que será aplicado. A
outorga ajudará o governo a
garantir a receita em caso de
queda da demanda em momentos de elevado investimento e cobrir o desconto a
usuários frequentes. Ao todo,
serão R$ 1,280 bilhão dos quais
R$ 960 milhões irá para uma
conta vinculada, cujos recursos serão usados em obras ou
descontos na concessão. Conforme informado pelo O Hoje
na edição de ontem, o leilão foi
alvo de disputas políticas, mas
ao final o governo federal ficou satisfeito.
“Os investimentos a serem
feitos serão muito importantes. São investimentos em duplicação, em segurança, em
tecnologia, a gente vai estar
melhorando o nível de serviço
numa rodovia que é super importante para o agronegócio,

São investimentos em duplicação, segurança, tecnologia disse o ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas
pujante e que vai crescer mais
em Goiás e no Tocantins. É
uma região que tem tudo para
crescer muito e nossa missão
é prover a Infraestrutura para
que isso aconteça”, disse o ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas. 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 em Tocantins. No entanto, houve articulação com a participação
da bancada goiana para que o
leilão não fosse interrompido.
Estão previstos investimentos de R$ 7,8 bilhões, além

de custos operacionais estimados em R$ 6,2 bilhões. A
Ecorodovias disputou o leilão
com a CCR. As duas ofereceram
a tarifa mínima, ou seja, um
deságio de 16,25%. A disputa
foi desempatada pelo maior
bônus de outorga. O projeto
prevê a duplicação de 623,3
quilômetros, construção de
27,6 quilômetros de faixas adicionais, de 89,9 quilômetros de
vias marginais, de um contorno em Corumbá de Goiás, novas interconexões e passarelas
de pedestres, entre outras melhorias. A concessionária também providenciará a construção de passarelas de pedestres,
iluminação nas travessias urbanas e nas vias marginais,
dentre outras melhorias. Haverá ainda atendimento 24 ho-

ras ao usuário da via. Segundo
a Ecorodovias, os investimentos serão financiados por meio
do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social), debêntures e Banco
da Amazônia.
O trecho leiloado é a principal ligação dos estados do
Tocantins, do Maranhão, do
Pará e do Amapá com o centrosul do país. Segundo a Agência
Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), é estimada a
criação de 119.422 empregos
(diretos e indiretos) no decorrer do tempo da concessão. “É
uma nova era pra Porangatu e
claro, para todo Estado de
Goiás. O desenvolvimento virá
e com ele a geração de empregos, o aperfeiçoamento no
transporte de cargas além de

claro a garantia de mais segurança aos usuários da rodovia
com a consequente redução
dos índices de acidentes de
trânsito” comenta Vanuza.
O trecho da BR-153 no norte goiano já foi concedido
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 em 2017. 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)

RECUPERAÇÃO

Negociação para ingresso de Goiás no RRF segue na 2ª feira
A tentativa de Goiás ingressar no Regime de Recuperação Fiscal continua. O governador Ronaldo Caiado
(DEM), afirmou nesta quintafeira (29), que na próxima segunda-feira (3), haverá nova
reunião para discutir avanços
para entrada no programa fiscal. O Estado tenta concluir as
negociações até o dia 30 de junho, quando vence período de
vigência da liminar concedida
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes
que autorizou a suspensão de
pagamento das dívidas junto a
bancos públicos federais.
“A negociação de dívidas
tem sido uma luta dura, mas
avançamos alguns pontos. Soli-

Secretária de Economia de Goiás Cristiane Schimidt
citei esse prazo maior porque a
responsabilidade é muito grande ao fecharmos um acordo. Ao
se renegociar uma dívida, principalmente para Goiás, que ficou

extremamente desgastado, é
um pouco mais duro. Goiás ficou desmoralizado quando fechou o acordo de renegociação
da dívida em 2018 e furou o teto

do acordo, então o Estado foi duramente penalizado com uma
multa de R$600 milhões”, destacou Caiado.
O governador ainda indicou
alterações legislativas para autorizar o Poder Executivo a celebrar com a União um contrato de confissão e refinanciamento de dívidas. O acordo
passa a ser amparado pela Lei
Complementar 178/2021, que
foi sancionada pelo Governo
Federal em janeiro com o intuito de permitir que estados e
municípios com baixa capacidade de pagamento voltem a
contratar operações de crédito
com o aval do governo federal.
A regulamentação ocorreu na
última semana, conforme in-

formado pelo O Hoje.
Ronaldo Caiado afirmou que
a tentativa é acoplar os Regimes
de Recuperação Fiscal (RRF)
‘velho e novo’, para que Goiás
saia beneficiado e tenha um
alongamento no prazo de pagamento, dentro da capacidade
do Estado de quitar as parcelas,
sem que o contrato seja descumprido. “Eu tenho sido extremamente cauteloso para que
cada artigo, inciso e parágrafo
seja transformado em números
e gráficos, para que eu saiba exatamente o compromisso que o
Estado tem e a nossa capacidade de poder arcar com as parcelas quando nós assinarmos o
acordo’, relatou. (Samuel
Straioto, especial Para O Hoje)
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Governador destacou a parceria com os municípios

Governador
assina duplicação
da GO-330
em Catalão
O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta quintafeira (28/04), a ordem de serviço para o início das obras
de duplicação da GO-330, em Catalão, no Sudeste goiano.
O trecho a receber os trabalhos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e da Construtora São
Cristóvão Ltda abrange a área que vai do posto da Polícia Rodoviária Estadual até a avenida Juscelino Kubitschek e tem 3,8 quilômetros de extensão. Além da duplicação, as equipes trabalharão na restauração das vias
marginais à rodovia, no Bairro São João.
Ao todo, o investimento do Governo de Goiás nas
obras será de R$ 16,980 milhões, oriundos do Tesouro Estadual. “Tenho certeza que esse projeto iniciado
e elaborado será um cartão postal para a cidade de Catalão”, afirmou o governador. A obra terá “todos os requintes de uma engenharia moderna, que pensa na
pessoa e na humanização entre os bairros”, além da
facilidade de locomoção da população sem risco de
atravessar a rodovia estadual. “Uma obra como essa
resgata a autoestima dos setores mais humildes do município e os eleva a uma condição de igual aos melhores bairros”, reiterou.
O governador ressaltou que, sem as parcerias
com as prefeituras, não seria possível a realização de
obras desse porte.

O presidente Jair Bolsonaro está usando o poder do cargo, e da empatia com partidos aliados, para trocar o nome de legendas que se alinhem à sua postura ideológica, com promessas de filiação para
disputar a reeleição ano que vem. Depois
de prometer entrar no Partido Ecológico
Nacional (PEN), que virou Patriota, e no
Partido da Mulher Brasileira (PMB), que se
tornou há dias o Brasil 35 – ambas as alterações a pedido de Bolsonaro – o presidente
recebeu para jantar anteontem três filhos
do falecido Levy Fidélix, que controla o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.
Com vistas a eventual filiação, o PRTB vai
anteder o pedido e alterar seu nome após
consulta a diretórios.

Em família

A vice-presidente do PRTB, que assumiu o comando, é a viúva de Levy, Aldinéia. Um filho seu é secretário-geral, e a
filha Lívia, que disputou para deputada,
é tesoureira.

Inhotim respira

Por pouco, o Museu de Inhotim, um
dos mais visitados no mundo, não cai nas
mãos da União e vai a leilão. Seu proprietário fez um acordo de pagamento de
R$ 1,2 bilhão.

Valor da fatura

O Grupo Itaminas, do minerador Bernardo Paz, que fundou e mantém o museu,
assinou acordo com a PGFN para pagar dívidas previdenciárias de R$ 1,2 bilhão e evitou bloqueio.

Pandemia do divórcio

Levantamento realizado pelo 15º Ofício
de Notas, maior cartório de notas do Estado do Rio de Janeiro, aponta que a busca por
divórcios e dissoluções de uniões estáveis
aumentou 39% no 1º trimestre de 2021 em
comparação ao mesmo período do ano
passado. Já a quantidade de registros de
uniões estáveis cresceu apenas 9,5%.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Ata residencial

“A convivência extrema e outras dificuldades do dia-a-dia que surgiram na
pandemia, como o estresse gerado pela
perda de capacidade econômica, levaram
muitos casais a optarem pela separação.
Um efeito colateral que tem os cartórios
como termômetro”, afirma Michelle Novaes, tabeliã substituta.

Dançou

Por falar em problemas com credores, o
empresário Carlos Eduardo Schahin perdeu
mesmo a tela “A Caipirinha”, de 1923, pintada por Tarsila do Amaral. O STJ negou recurso e manteve validade do leilão que faturou R$ 57,5 milhões para bancos.

Uniforme amarelo

A rede de Lojas Magalu e o portal argentino Mercado Livre estão interessados na
compra dos Correios, aliados, cada um, a dois
bancos nacionais.

Conta de luz

Já o BTG está com dinheiro na conta
para comprar a Eletrobrás na privatização. O Governo avalia uns R$ 6 bilhões
para uma estatal que fatura isso... em
apenas um ano.

Lata velha

A novela que durou 11 anos, reportagens em TVs e jornais, chegou ao fim ontem. O STJ decidiu que uma revendedora
de veículos de BH deve indenizar o cliente que pagou R$ 1,17 milhão por uma Ferrari consertada, sem saber que o veículo
sofrera grave acidente. Desde a compra,
em 2009, o dono do carro encontrava
problemas na máquina.

Conta amarga

Não bastasse a devolução da conta milionária, a empresa terá de pagar indenização de R$ 25 mil por danos morais,
e todos os gastos comprovados pelo cliente com IPVA, Seguro e outras taxas nestes anos todos.

Com Caiado no alvo, Mabel tenta
cavar espaço para voltar à política
Ex-deputado federal e atual presidente
da FIEG especializa-se em atacar o governador para chamar atenção e aparecer
como liderança da oposição em Goiás
José Luiz Bittencourt
O projeto do presidente
da Federação das Indústrias
do Estado de Goiás – FIEG
Sandro Mabel é, mais uma
vez, voltar à política, da qual
já se afastou em outras ocasiões e na sequência conseguiu se reenquadrar. Na verdade, ele foi expelido, em
pelo menos dois momentos,
pelos desgastes acumulados
com o seu envolvimento em
praticamente todos os escândalos que estouraram nos últimos 20 a 30 anos dentro do
Congresso Nacional.
Mensalão, propinas, sonegação fiscal, suborno de funcionários, compra de votos e
tudo o mais que periodicamente abala o serpentário político de Brasília trazem sempre um detalhe em comum: a
participação de Mabel, que
até, nos seus mandatos na Câmara Federal, chegou a se
destacar como um parlamentar com trânsito nos bastidores, porém infelizmente com
uma tendência irrefreável
para a monetização.
É unânime entre a classe
política estadual que Mabel se
esforça para fazer da sua gestão na FIEG um trampolim

para um novo mandato, provavelmente de deputado federal. Dizem que ele chegou a
pensar em aproveitar o enfraquecimento da oposição
em Goiás para se posicionar
como postulante ao Palácio
das Esmeraldas, a partir de
uma antagonização com o governador Ronaldo Caiado. E
daí tudo o que tem feito.
Mas, aparentemente, esse
caminho não se abriu, já que
depende de virtudes que não
estão no currículo desse exempresário que vendeu a gigantesca fábrica de bolachas
construída pelo pai e se transformou em milionário, retendo, contudo, a marca como
seu sobrenome. Não surgiram partidos interessados em
bancar o projeto majoritário
de Mabel, receosos da impossibilidade de se sair bem em
uma eleição polarizada com
um candidato de biografia polêmica – como poucas.
Pode ser que ele não tenha
perdido as esperanças. Nas
redes sociais e nos veículos
onde ganha espaço, faz de
tudo para ter visibilidade
como crítico de Caiado, mesmo à custa de escorregões homéricos. O último foi a indicação, em nome da FIEG, de

É unânime entre
a classe política
estadual que
Sandro Mabel se
esforça para fazer
da sua gestão
na FIEG um
trampolim para
um novo mandato,
provavelmente de
deputado federal

uma empresa chinesa que,
segundo ele, estaria pronta
para fornecer cinco milhões
de vacinas contra a Covid-19
para o Estado de Goiás.
Pomposamente, Mabel
anunciou – e entregou uma
pasta com os documentos respectivos ao secretário estadual de Saúde Ismael Alexandrino – que a “área internacional” da Federação das Indústrias havia localizado um
laboratório asiático, bastando
apenas um contato formal
para efetivar a compra dos
imunizantes. Caiado, que não
é bobo nem nasceu ontem,

cumpriu o seu papel aceitando a sugestão, prudentemente consultou a Embaixada da
China e se comunicou com a
Fosun Pharma, a indicada,
para receber como resposta,
por escrito, que não havia nenhuma disponibilidade de vacinas para vender a Goiás.
Mais uma trapalhada do
homem que foi praticamente
o único a se opor à acolhida
em Anápolis dos brasileiros
que foram repatriados às
pressas da mesma China, no
início da pandemia do novo
coronavírus. Duas derrapadas, de qualquer forma, bem
menores que os casos de corrupção plantados ao longo
da trajetória política de Mabel e que agora, se ele realmente quiser inventar uma
candidatura, vão se levantar
da lama para assombrar os
seus passos.
Há quem pense que se trata apenas de um megalomaníaco. Ou de alguém a quem
falta estofo intelectual e que
procura cobrir o rombo com
extravagâncias para aparecer, como se atitudes não tivessem consequências. Isso
pode até ser compatível com
Mabel, não com o presidente
da mais importante instituição classista do Estado, onde,
inclusive, há insatisfação dos
pares com o seu comportamento. Só que não houve
surpresa. Era o que se poderia esperar de quem é dono
de tamanha ficha corrida.
(Especial para O Hoje)
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Pintou o treinador

Goiás oficializa
contratação de
técnico Pintado
para a sequência
da temporada 2021

Assessoria/Goiás E.C.

Victor Pimenta
Depois de muitos dias de espera, enfim, o Goiás oficializou
a contratação do novo comandante para a temporada 2021.
O treinador Pintado que era
aguardado em Goiânia desde a
última terça-feira, foi anunciado hoje nas redes sociais
do clube como técnico do clube esmeraldino.

Preparação
para o clássico

Em reta final de preparação
visando a partida de volta do
campeonato goiano, quando
encara o Atlético Goianiense,
no estádio Antônio Accioly, às
16 horas, o clube se reapresentou na última terça-feira
(27/04) e empenhados em buscar uma virada e classificação
tendo que reverter um 3 a 0 do
primeiro jogo, o elenco esmeraldino treinou nos dois períodos, matutino e vespertino.
Assim como na terça, nesta
quarta-feira, o elenco voltou a
realizar treinamentos nos dois
períodos. Na parte da manhã,
os atletas foram para a academia e executaram um treino de
fortalecimento. Somente a tarde, as atividades se desenvolveram no campo para a realização de treinos com bola. A
equipe seguirá a rotina de treinamentos nos dois períodos
até o confronto diante do Atlético Goianiense.

Desfalques

Para o confronto de domingo diante do Atlético Goianiense, o Goiás terá dois desfalques certos. O volante Miguel Figueira, foi expulso no
jogo de ida na Serrinha após
levar dois cartões amarelos e

Treinador esteve por último no comando da Ferróviária, e em 2020 conquistou o acesso com o Juventude, para a Série A
cumpre suspensão no clássico.
Provável que Nathan retorne
ao time titular, ou Breno ficaria mais avançado fazendo a
função de Figueira e o técnico
utilizaria um 4-3-3 pensando
em buscar a recuperação do
placar fora de casa.
O outro desfalque certo é do
atacante Lucão, que está de
fora desde o confronto diante
do Vila Nova, pela terceira rodada do Goianão. O jovem vem
se recuperando de uma cirurgia do joelho direito (ligamento cruzado) e ainda não tem
previsão de volta aos gramados. O volante Filipe Trindade
pode voltar a figurar entre os
relacionados após sair do departamento médico.

Pintado já
estréia no
clássico de
domingo
diante do
Atlético

Novo comandante

novo treinador para a sequência da temporada 2021. Tratase de Pintado, que estava recentemente na Ferroviária, na
disputa do Paulistão.
O técnico já vinha sendo especulado pela cúpula esmeraldina há algumas semanas, mas
oficializou somente hoje por
meio de suas redes sociais a
confirmação do técnico de 55
anos. Antes da Ferroviária, Pintado havia treinado equipes
como América Mineiro, São
Caetano, Guarani, Figueirense e
Água Santa, além de ter sido auxiliar no São Paulo e Cruz Azul
do México. Em seu último trabalho na Série B, treinou o Juventude, conquistando o acesso à elite com o clube gaúcho.

Reforços

O Goiás anunciou em suas
redes sociais na manhã desta
quinta-feira (29/04), seu mais

Com o técnico Pintado
anunciado, a tendência é que
mais contratações vão se con-

firmando nos próximos dias.
O primeiro jogador que pode
chegar após o comandante,
trata-se do atacante Rogério,
que também estava na Ferroviária. Outros nomes especulados são da própria equipe
paulista, tendo na lista o meia
Renato Cajá e o atacante Felipe Marques.
Alguns nomes do Vasco
agradam também o treinador
e podem pintar na equipe esmeraldina há qualquer momento, como Werley, Henrique, Neto Borges, Marcos Júnior e Lucas Santos. Neto Moura do Mirassol também aparece no radar do Goiás.
Antes da chegada de Pintado, o Goiás já havia anunciado a chegada de três atletas: o lateral-direito Ivan, o
atacante Vinicius Popó e por
último, o meia Élvis. (Especial
para O Hoje)

VILA NOVA

GRÊMIO ANÁPOLIS

Donato pede
concentração
contra o Anápolis

Araújo renova e emprestados
deﬁnirão futuro em breve

No último final de semana, pelo jogo de ida das
quartas de finais do Campeonato Goiano, o Vila
Nova conquistou uma ótima vantagem diante do
Anápolis. Apesar do resultado praticamente colocar
o Tigre nas semifinais, o zagueiro Rafael Donato, titular incontestável da defesa vilanovense, diz não
pensar na maneira como a
o time tricolor atuará em
Goiânia, mas, sim, na concentração necessária para
seus companheiros conquistarem um novo resultado positivo.
“Para ser bem sincero,
eu não penso no que eles
estão pensando a respeito
da maneira que vão atuar
contra a gente. O que eu
penso é a nossa concentração, nossa constância.
Temos uma vantagem,
mas não podemos facilitar,
para não termos nenhum
tipo de surpresa durante o
jogo. Futebol é jogado. São
pais de famílias que estão
do outro lado. Por estarmos no Vila Nova, a pressão é muito grande. Mas

estamos cientes disso. E
vamos fazer o melhor jogo
possível. Trabalhamos a
semana inteira focados”,
disse Rafael Donato.
Ao ser questionado sobre o gol marcado diante do
Galo, no último domingo
(25) e por estar utilizando a
braçadeira de capitão da
equipe colorada, Donato
disse curtir o momento, mas
cita que precisa manter seu
nível de concentração para
poder corresponder a confiança que a diretoria e o
técnico Wagner Lopes depositaram nele.
“Eu fico feliz. Busco
sempre dar o meu melhor,
tentando agregar na equipe dentro e fora de campo,
com exemplos. Então, é
curtir o momento, sabendo
da minha responsabilidade e buscando, cada vez
mais, aumentar meu nível de concentração para
poder corresponder toda a
confiança do professor
Wagner Lopes e que a diretoria estão lhe dando”, finalizou o defensor colorado. (Breno Modesto, em
especial para O Hoje)

Diogo Moura / Comunicação GEA

O Grêmio Anápolis busca
dar mais um passo importante na sua história ao enfrentar
o Iporá no próximo sábado
(01/05), no estádio Jonas Duarte às 16 horas. Mas antes disso,
o time segue definindo o futuro de seus jogadores e renovou
com seu volante Araújo e espera definir nas próximas semanas os destinos de Adeílson
Maranhão e Caio Sena. Os contratos dos três atletas já foram
regularizados no BID.
No clube desde 2020, Araújo chegou para ser titular do
meio-campo do Grêmio Anápolis, mas se lesionou em uma
partida diante do Iporá, ficando
fora dos gramados por mais de
oito meses. Ele retornou na reta
final da temporada, diante do
Goianésia, em 2021. O jogador
de 25 anos então prorrogou
seu contrato até o final de agosto com a equipe goiana.
O zagueiro Caio Sena chegou
ao Grêmio Anápolis em 2020
como uma aposta vindo do Mineiros. O jogador de 24 anos
atuou em apenas uma partida,
diante do Atlético Goianiense e
chamou a atenção dos portugueses. Então, o jovem foi emprestado ao Beira-Mar, de Portugal e em sua primeira experiência internacional se saiu
bem atuando em vinte e duas

Volante prorrogou seu contrato até o final de agosto de 2021
partidas pelo clube luso. Com o
contrato pertencente ao Grêmio, ele despertou a atenção de
outros clubes de Portugal e seu
futuro deve ser definido nas
próximas semanas.
Assim como o zagueiro
Caio, o volante Adeílson seguiu o mesmo caminho. Vindo
de uma temporada do Rio
Branco-SP, o volante foi titular
na raposa em oito partidas antes de partir para o futebol europeu. O jogador de 23 anos foi
emprestado ao RD Águeda e se
destacou na equipe fazendo
dois gols em treze partidas. O
contrato do atleta foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e o mesmo

aguarda a definição de seu futuro nas próximas semanas.
Suas atuações despertaram interesses de clubes europeus.

Grêmio Anápolis x Iporá

O jogo de sábado pode ser
um passo importante na história da raposa. Em caso de vitória e uma ida à semifinal, o
time igualará a campanha de
2005, quando o time ainda levava o nome de Grêmio Inhumense. Além disso, a equipe também retorna à uma
disputa de campeonato nacional após dezessete anos,
estando garantidos na Série D
de 2022. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Para Entrar na história

Francisco Longa

Atlético Goianiense vence o Palestino-CHI,
por 1 a 0 fora de casa, e conquista o primeiro
triunfo internacional de sua história
Felipe André
Após estrear com empate
dentro de casa, o Atlético Goianiense conseguiu a primeira
vitória na Copa Sul-Americana
e foi fora do Brasil. O rubronegro enfrentou e bateu o Palestino-CHI por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Zé Roberto,
na noite de ontem no estádio
El Teniente, em Rancagua-CHI.
Com o triunfo, os goianos permanecem na segunda colocação, já que o Libertad-PAR
também triunfou na rodada
ao passar pelo Newell's-ARG
na Argentina.
"Poderíamos ter vencido
esse jogo com mais tranquilidade, se fossemos eficientes
diante das oportunidades que
tivemos. A nossa alegria é muito grande pela primeira vitória
internacional do clube. Foi o
triunfo de um clube organizado, competitivo e que tem
sangue nos olhos. Tivemos
seis chutes em direção ao gol,
enquanto eles apenas um. Estamos em um bom caminho,
sabemos que podemos melhorar e vamos até o fim da
competição”, analisou Jorginho após a partida.
Assim como o treinador
do Atlético Goianiense, Jorginho, disse na coletiva antes do
embarque do clube para o
Chile, o rubro-negro não poderia entrar na disputa de
“perde e ganha” com o Palestino-CHI. A ideia de manter o
estilo de jogo e se impor com

a posse de bola, foi mantida
pelos goianos mesmo atuando
em Rancagua-CHI.
A primeira chance do jogo
foi do Palestino e justamente a
chance mais perigosa dos donos da casa nos 45 minutos iniciais. Após um erro na saída de
bola de Nathan Silva, Luis Jimenez organizou o ataque dos
mandantes, que resultou em
um cruzamento rasteiro na
entrada da pequena área para
Bruno Barticciotto, que foi travado por Natanael e a bola em
camêra lenta foi defendida por
Fernando Miguel.
Depois desse lance, as principais chances foram do Atlético, que não demorou para
chegar ao gol. Alvarado e Romo
se atrapalharam na saída de
bola, Zé Roberto roubou e tocou por cima do goleiro Toselli, para abrir o placar e marcar
o primeiro gol da história do
rubro-negro em uma partida
oficial fora do Brasil. Na Copa
Sul-Americana de 2012, os goianos foram derrotados pelo Universidad Católica, também no
Chile, mas sem marcar gols.
Após o gol, o Atlético conseguiu criar boas chances. João
Paulo apareceu na grande área
em duas oportunidades e apesar da baixa estatura, levou perigo em duas cabeçadas, mas
em ambas as vezes parou no
goleiro Toselli. O rubro-negro
forçou as jogadas pelo lado direito e quando acelerou a troca de passes, encontrou espaços na zaga chilena.

Dudu sendo marcado durante a vitória do Atlético Goianiense, sobre o Palestino-CHI, em Rancagua
Logo nos primeiros minutos
do segundo tempo, o meia João
Paulo voltou a levar perigo. Zé
Roberto fez o pivô e ajeitou
para João Paulo finalizar rasteiro, mas novamente o camisa
10 parou no goleiro Toselli.
Não demorou e quase os goianos ampliaram o placar. Marlon Freitas tabelou com Janderson e cruzou na área, Cortes
se atrapalhou e quase marcou
contra, mas salvou em cima da
linha. O meia apareceu novamente, quando recebeu na
grande área e tocou por cima
do goleiro adversário, mas Suárez fez o corte. Ainda sobre as
chances perdidas, Janderson
recebeu de André Luis, cara a
cara com Toselli, mas chutou
em cima do camisa 1 chileno.
Com muitas chances perdidas, o Atlético Goianiense
manteve a posse de bola e o
domínio ainda maior no se-

gundo tempo. O PalestinoCHI pouco criou e foi derrotado pela segunda rodada
consecutiva.
Na próxima rodada, a terceira e última do primeiro turno, o Atlético Goianiense vai
enfrentar o Libertad-PAR. O
duelo acontece na próxima

quinta-feira (6/5) no estádio
Defensores Del Chaco, às 19h15
(horário de Brasília). O Palestino-CHI vai enfrentar o Newell’s-ARG novamente no estádio El Teniente, em Rancagua-CHI. O jogo será na próxima terça-feira (4/5), às 21h30.
(Especial para O Hoje)

FICHA
TéCniCa
t
Palestino-CHI 0x1 Atlético-GO
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); Gol: Zé Roberto (aCg)
Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, nathan, éder e
natanael; Willian Maranhão,
Marlon Freitas e João Paulo;
Janderson (arnaldo), arthur
gomes (Danilo gomes) e Zé
Roberto (andré luis).
Técnico: Jorginho

Palestino-CHI: Toselli; Romo,
suarez, Pablo alvarado e nicolas Berardo; sebastian Martinez
(Dávila), César Cortes e luis Jimenez; Bruno Barticciotto
(Bryan Carrasco), sanchez sotelo (Zedan) e Jonathan Benitez.
Técnico: José sierra

GOIANÃO

ARBITRAGEM DAS QUARTAS

Em vantagem, Tigre
recebe o Galo no OBA

Elmo Resende
apita o clássico entre
Atlético-GO e Goiás

A primeira equipe classificada para as semifinais do
Campeonato Goiano será conhecida hoje. E ela pode ser
o Vila Nova, que recebe o
Anápolis nesta sexta-feira
(30), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Marcada inicialmente
para o sábado (1), a partida
foi antecipada para hoje a
pedido do Galo, que alegou
que a maioria dos atletas de
seu elenco possuem contrato
válido apenas até este último
dia do mês de abril.
Apesar da ótima vantagem
de 3 a 0 obtida no jogo de ida,
o técnico Wagner Lopes mantém os pés no chão e rechaça
qualquer euforia de pensar
já lá na frente, em uma possível semifinal ou final. Para o
comandante vilanovense, é
preciso respeitar o time tricolor e manter a concentração
no confronto para repetir um
bom desempenho.
“Meu discurso com os atletas é de que nós temos que dar
nosso melhor no próximo jogo,
que é o que a gente tem pela
frente. Não posso pensar em semifinal, em final. Tenho que
pensar, única e exclusivamente, no Anápolis. Respeitar o
adversário, mas fazer de tudo
pra fazer um grande jogo aqui.
Então, gostamos de alta intensidade, de marcação agressiva,
queremos ficar com a bola e
queremos aproveitar melhor
as finalizações. Mas ainda faltam noventa minutos e precisaremos de muita concentração, para fazermos um bom
jogo”, comentou Wagner Lopes.

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Após a reclamação do
Goiás em relação ao clássico do último fim de semana,
a Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou a escala da arbitragem para os jogos de volta das quartas de
final do Goianão. O clássico
entre Atlético Goianiense e
o Esmeraldino acontece neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly e vai ser
comandado por Elmo Re-

Depois do 3 a 0 na ida, o Colorado mira a semifinal
O treinador fez questão de
lembrar dos minutos finais do
duelo de ida, onde, segundo ele,
o Anápolis criou algumas oportunidades. Pensando nisso,
Wagner Lopes revela que seu
trabalho durante a semana foi
voltado para essa questão,
além de trabalhar a posse da
“segunda bola”.
“Nos minutos finais do primeiro jogo, deixamos o adversário criar algumas opor-

sende, de 46 anos, e vai ser
auxiliado por Edson Antônio
e Márcio Soares.
O Goiás protestou através das redes sociais após
a atuação de Wilton Pereira Sampaio (Fifa) e não
deu coletiva após a derrota por 3 a 0, apenas um
pronunciamento. O principal nome da arbitragem
goiana ficou de fora dos
jogos deste fim de semana. No duelo entre Vila
Nova e Anápolis, hoje,
quem comanda vai ser o
jovem Rubens Paulo, ao
lado de Alexandre Amaral
e Márcio Marques.
No duelo entre Aparecidense e Jataiense, que o
Camaleão venceu na ida
por 3 a 0, o árbitro vai ser
o também jovem Victor Lucas Pereira. Ele será auxiliado por Leone Carvalho e
Luiz Henrique. Para o duelo entre Grêmio Anápolis e
Iporá, que ficou 0 a 0 no estádio Ferreirão na última
semana, quem fica no apito será Eduardo Tomaz,
com Bruno Pires (Fifa) e
Hugo Correa como os assistentes. (Felipe André,
especial para O Hoje)

O principal
nome da
arbitragem
goiana ﬁcou de
fora dos jogos
deste ﬁm de
semana

tunidades e estávamos com a
bola no pé. Então, trabalhamos
essa questão durante a semana. Outro ponto é a segunda
bola. Trabalhamos o cabeceio
direcionado, para ficarmos
com essa segunda bola. Então,
tem muitos processos em andamento, que a gente julga
que pode melhorar, e isso é
consenso”, finalizou Wagner
Lopes. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA
TéCniCa
t
Vila Nova

x

Anápolis

Data: 30 de abril de 2021. Horário: 15h30. Local: estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em goiânia (go). Árbitro: Rubens Paulo dos
santos. Assistentes: alexandre amaral e Márcio Marques
Vila Nova: georgemy; Celsinho, Rafael Donato, Walisson
Maia (saimon) e Willian Formiga; Dudu, arthur Rezende
e alan Mineiro; Pedro Bambu,
Henan (Pedro Júnior) e Kelvin.
Técnico: Wagner lopes

Anápolis: saulo; Vitinho, Carnevalli, Vinícius alves e Hugo;
Batista, araújo e Bruno; ananias, anselmo e Riquelme.
Técnico: luiz Carlos Winck
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Goiânia é a segunda com mais
registro de trocas de vacinas
Prefeitura alega que não houve erro nas aplicações e, sim, na digitação dos dados no sistema
João Paulo Alexandre
Goiânia foi a segunda capital brasileira com maior número de registros de aplicação
de doses trocadas. Segundo
dados colhidos no DataSUS, a
Capital goiana registrou 667
ocorrências do tipo. O levantamento obedeceu registro de
todos os vacinados no primeiro mês de campanha vacinal,
entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro, e que voltariam a receber a segunda dose até o dia
8 de abril. Os dados mostram
que Goiânia ficou atrás apenas
do Rio de Janeiro, que aplicou
1.136 doses trocadas.
A imunologista e presidente da Associação Brasileira de
Alergia e Imunologista (Asbin), Germana Pimentel Stefani, conta que ainda não se
sabe dessa implicação dentro
da ciência, pois não foi um cenário programado. “Teoricamente não há risco, mas não
dá para afirmar nada sobre
essa combinação de vacinas de
fabricantes diferentes. O maior
risco que pode se ter é a menor
proteção, pois, mesmo com
aplicação de duas doses, nenhuma proteção foi completa
dentro do esquema”, conta.
Além disso, Germana destaca que o posicionamento do
Ministério da Saúde será de extrema importância para saber
como deverá se proceder sobre
eventuais acontecimentos
como esses. “O que se sabe é
que a pessoa não pode se considerar protegida. A utilização
de duas vacinas pode chegar a
vir a ser realizada. Um bom
exemplo disso é a vacina russa
Sputnik V, que utiliza dois vetores virais diferentes para
neutralizar o novo coronavírus
entre a primeira e segunda
dose para potencializar a resposta imunológica, mas, como
disse, tudo vai depender do
posicionamento do Ministério
da Saúde”, pontua.

Efeitos colaterais

A imunologista descarta
que a aplicação de duas vacinas de doses diferentes potencialize efeitos colaterais e
de possíveis reações adversas, mas que os casos devem
ser notificados como erro de

Estado

O levantamento ainda destaca que Goiás ficou em quinto lugar entre os estados que
mais registraram aplicação
de doses trocadas. Nesse período, o DataSUS aponta que
1.090 ocorrências foram registradas. Destes, 74 foram
de pessoas que tomaram a
primeira dose da Coronavac e
a segunda da vacina de Oxford/Astrazeneca. Já 1.016 são
de goianos que foram vacinados na primeira dose com
o imunizante da Oxford/AstraZeneca e reforço aconteceu
com o imunizante produzido
pelo Instituto Butantan.
Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES)
informou que os casos de troca de vacinas estão sendo avaliados por uma equipe técnica
da Gerência de Imunização
Estadual, mas que, “algumas situações, constatou, na verdade,
erro no registro do imunizante pelos municípios e não na
administração da dose.”
A nota também reforçou
que aguarda a liberação do
Ministério da Saúde para que
possa haver a correção dos dados no programa oficial do
Programa Nacional de Imunizações. “O Estado de Goiás, em
parceria com os municípios,
realiza capacitações frequentes
das equipes de vacinação, para
aperfeiçoar o processo de imunização. Em situações adversas, as cidades são orientadas
a notificarem os casos de imediato, para acompanhamento
técnico”, termina o texto.

Mais uma vacina
é desenvolvida
O Brasil conta com o estudo
de desenvolvimento de mais
uma vacina contra a Covid19. Desta vez, o imunizante
está sendo estudado pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) e já vem sendo produzido desde junho de 2020. Segundo o Ministério da Educação, o método utilizado tem
baixo custo e pode ser replicado em vacinas para outras
doenças. Isso é uma novidade
se for relacionamento com os
outros imunizantes que foram
aprovados no país, que utilizam vírus inativados ou atenuados como vetores virais.
A nova vacina utiliza a nanotecnologia e, no lugar do vírus, o imunizante conta com
uma nanoesfera de biopolímero, que é um material biodegradável e que não gera efeitos tóxicos no organismo. A
nanoesfera acaba sendo coberta com partes da proteína S

Fotos: Wesley Costa

imunização. Segundo ela, uma
coisa que pode ser levada em
consideração é que isso pode
se tratar de erro humano na
digitação dessas doses na plataforma do Ministério da Saúde. “A gente sabe que o transporte de dados do sistema
onde ocorre a aplicação - que
é no posto de saúde - até ao Ministério é arcaica. Para você
ter uma ideia, uma colega da
área foi puxar o extrato de vacinação e constava três doses
de vacinas, mas ela tomou
apenas duas vezes. Por isso,
boa parte desses números podem ser falsos e representar
erro de digitação”, afirma.

ou Spike do novo coronavírus,
que são obtidas a partir das
proteínas mudadas geneticamente. Dessa forma, o sistema
imunológico é apresentado ao
vírus e induz a produção de anticorpos que são capazes de
proteger o corpo humano.
A pesquisa ainda está na
fase pré-clínica, onde o potencial efeito terapêutico é realizado a partir de modelos experimentais em animais, como
camundongos, ou tentes in vitro, antes de serem injetados
nos seres humanos. O projeto
conta com financiamento do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O governo
do estado do Paraná também
formalizou, na última quintafeira (22), apoio financeiro para
o desenvolvimento da vacina.
(Especial para O Hoje)

Capital registrou 667 ocorrências de doses trocadas no primeiro mês de vacinação

Prefeitura alega
erro de digitação
A Secretaria Municipal de Goiânia
confirma a tese adiantada pela imunologista que explica e reforça que não
houve erro nas aplicações, mas sim nos
registros dos trabalhadores de saúde
que atuavam na linha de frente da Covid-19 desde o início da vacinação, que
começou em 18 de janeiro.
“Os registro dessas doses no sistema
do Ministério da Saúde (MS) não eram
feitos em tempo real, uma vez que o Sistema do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) estava inoperante na
primeira quinzena da campanha e também pela dificuldade logística e indisponibilidade de computadores/tablets e
mesmo rede de internet”, explica a SMS.
O texto ainda destaca que, por causa
desse erro no sistema, houve o preenchimento de planilhas de maneira manual com os dados de todos os vacinados

Secretaria explica
que não houve
erro nas aplicações,
mas sim
dos registros
no sistema

para que, logo depois, eles fossem inseridos no sistema oficial do Ministério da
Saúde. Porém, esses dados foram errôneos no processo de digitação. Dessa forma, todos os nomes que estavam na
planilha foram digitados ao invés dos
profissionais que apenas assinaram a lista e foram realmente vacinados.
“Todos esses registros equivocados foram registrados com a data de
04/02/2021 no sistema de informação
com primeira dose da vacina contra
Covid-19 chamada de Covishield, do laboratório Oxford/Fiocruz, o que para as
pessoas que já tinham recebido a primeira dose da vacina Coronavac poderia significar um erro de troca de laboratório para a segunda dose, quando na
verdade não foi um erro de vacinação e
sim de registro. Estimamos mais de 2 mil
registros errados”, pontua a nota.
A SMS afirma que, assim que foi identificado o erro, a Gerência de Imunização
da SMS comunicou o equívoco à Gerência
Estadual de Imunização e foi solicitado a
exclusão dos dados sobre as doses que foram lançadas de maneira errônea.
“Porém fomos informados que o SIPNI ainda não permite exclusão de dados, mesmo quando comprovadamente
errados. A SES-GO já fez solicitação à
Coordenação Nacional para realizar as
correções. Acrescentamos que nenhum
dos trabalhadores de saúde foi ou será
prejudicado por esse erro, pois, assim
que possível, e sendo disponibilizado
acesso ao sistema para correções, todos
os registros equivocados serão excluídos
do sistema”, finaliza a nota.

Levantamento feito com base no registro dos vacinados no primeiro mês de campanha
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Especialistas criticam PL que pretende
substituir Lei de Segurança Nacional
Ao todo, 679 mil idosos já receberam a primeira dose

Vacinação de
idosos acima
de 60 está
próxima do ﬁm
Daniell Alves
A vacinação de idosos acima de 60 anos está próxima
do fim no Estado. Após a aplicação do último lote de 161
mil vacinas contra a Covid-19 que chegou ao Estado, a expectativa é que restarão cerca de 30 mil idosos a receberem a primeira dose, conforme apurou a reportagem do
O Hoje. De acordo com o Plano de Vacinação de Goiás, há
872 mil pessoas com idade acima de 60, sendo que destas
679 mil já receberam a primeira dose.
A previsão, segundo o governador Ronaldo Caiado
(DEM), a partir da chegada desse novo lote, é de vacinar
todos os goianos com idade acima 60 anos. O lote que acabou de chegar possui um total de 161.200 doses. Desse montante, 3.200 são do Butantan e 158.000 da FioCruz e devem
ser usadas na aplicação da 1ª dose. Após a conferência, os
imunizantes serão repassados pelo Estado aos 246 municípios goianos.
“Pretendemos ampliar as vacinações em Goiás. Estamos
agora, com este lote, com mais de 1,750 milhão doses já entregues e aplicadas em Goiás”, destacou Caiado. “A partir
daí, vamos englobar pacientes com comorbidades, também
por faixa etária, e lógico, com algumas patologias identificáveis, tais como Síndrome de Down, autismo e grávidas
com comorbidades”, exemplificou o governador.
Também será possível avançar na vacinação das equipes da segurança pública e salvamento, das forças armadas e dos trabalhadores da saúde. De acordo com
Caiado, a decisão quanto a qual grupo receberá estes
imunizantes ficará a cargo da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa).
Em nota ao O Hoje, a SES informa que os municípios
goianos alcançaram uma homogeneidade em relação à faixa etária de idosos vacinados nesta semana. A maioria das
Secretarias Municipais de Saúde está vacinando pessoas
com idade entre 60 e 63 anos.
“Conforme disponibilidade de doses, que são enviadas
pelo Ministério da Saúde, a expectativa é concluir a imunização dos grupos que estão sendo atendidos atualmente para que depois seja iniciada a imunização de um novo
público. Sobre os idosos, o esperado é que a vacinação já
seja finalizada nas próximas semanas”, diz o texto.

Novo lote

Já na próxima segunda-feira (3), devem chegar um pequeno lote da vacina Pfizer. “É um lote muito pequeno.
Serão 17 mil doses apenas. Trata-se de um repasse, de um
total de 1 milhão de doses que vieram para o Brasil todo.
Nesse momento não faz muita diferença diante do número que precisamos para ampliar a vacinação em
Goiás”, informa Caiado.
A destinação das doses será definida pela Secretaria,
que seguirá diretrizes do Ministério da Saúde (MS).
“Não cabe a nós decidir se será destinado especificamente
a um grupo ou se entrará na rotina normal das doses que
estão sendo distribuídas”.
O último levantamento da SES mostra que, referente à
primeira dose, foram aplicadas 854.961 doses das vacinas
contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 379.861 pessoas. Goiás já recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca.

Educação

Embora haja movimentação para já incluir os trabalhadores da Educação na próxima lista de vacinação,
o Estado ainda aguarda aprovação do Ministério da Saúde, conforme antecipou Caiado. “É uma defesa que faço,
mas a matéria ainda não foi aprovada dentro do Plano
Nacional de Imunização (PNI). É algo que está em discussão. Já existem solicitações, não só de Goiás, mas de
outros Estados também. Até o momento, o Ministério da
Saúde se mantém rígido no sentido de que, após os 60
anos, as doses serão destinadas às pessoas com comorbidades”, concluiu.
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 elaborado pelo Estado. 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.
(Especial para O Hoje)

Conforme críticas já antecipadas por esta
Coluna Jurídica, representantes da sociedade civil, em audiência pública na Câmara dos
Deputados, apontam riscos nas propostas de
substituição da Lei de Segurança Nacional.
Além de criminalização dos movimentos
sociais e restrições a reuniões e protestos, os
textos teriam uma concepção enviesada de
soberania nacional. Essas propostas ainda
vão ganhar um texto alternativo (substitutivo) da relatora, deputada Margarete Coelho
(PP-PI), mas já tiveram a urgência aprovada
para votação no Plenário da Câmara. O conteúdo e a tramitação rápida do texto foram
alvos de muitas críticas em audiência virtual na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. De forma
geral, todas as entidades da sociedade civil
presentes concordaram com a revogação da
Lei de Segurança Nacional, em vigor desde

1983 e apelidada de “instrumento arbitrário” e “entulho da ditadura militar”. Os debatedores criticaram algumas inovações da
proposta, sobretudo em relação à amplitude e à duração das penas dos novos tipos
penais. O professor de jornalismo da PUC
de São Paulo Leonardo Sakamoto vê riscos
de continuidade do “clima de perseguição”
à atividade jornalística que ele já identificou em ações recentes da Advocacia-Geral
da União e do Ministério da Justiça contra
opositores do governo Bolsonaro.Os representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares (Contag)
afirmaram que a LSN deveria ser substituída por uma “Lei de Segurança Social” a
ser debatida presencialmente após a superação da pandemia.

Luto no Tribunal
Superior do Trabalho
A presidente do Tribunal
Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, ministra Maria
Cristina Peduzzi, manifesta,
em nome da Corte, profundo
pesar pelo falecimento do ministro Walmir Oliveira da

Costa aos 63 anos. O magistrado, que integrava o TST
desde 2007, faleceu nesta
quarta-feira, por complicações decorrentes da covid19. O Tribunal Superior do
Trabalho, consternado, decretou luto oficial de três dias.

STJ renova afastamento
de desembargador
O ministro Og Fernandes, do STJ, renovou por
mais um ano o prazo de
afastamento de desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) investigado em inquérito que
apura suposta prática de
crimes como lavagem de
dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa – grupo no qual o

magistrado do TJTO teria
posição de liderança. Além
do afastamento, o relator
proibiu o desembargador
de acessar as dependências
do TJTO, bem como de se
comunicar com os funcionários ou utilizar os serviços do tribunal. A nova decisão também será submetida a referendo da Corte
Especial.

Para bloqueio judicial é necessária
a prévia intimação do executado
A 7ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1), por unanimidade, deu provimento à
apelação para desfazer um
bloqueio judicial. Na apelação ao TRF1, a empresa
alegou que teve valores descontados de sua conta bancária, via sistema Bacen
Jud, sem que tenha sido citada, ou seja, notificada de
que deveria fazer algum
pagamento por decisão judicial. O caso foi analisado
pelo desembargador federal Hercules Fajoses. O magistrado enfatizou que sobre a questão, o entendi-

mento jurisprudencial do
próprio TRF1 e do STJ é no
sentido de proibir o bloqueio de ativos financeiros
e a indisponibilidade dos
bens do contribuinte que
não foi previamente citado." Com a citação dá-se
ciência da cobrança ao executado, oportunizando-lhe
o pagamento da dívida ou a
nomeação de bem à penhora. Assim, o bloqueio
de valores via sistema Bacen Jud antes da citação
válida do devedor constitui
ofensa à lei e ao devido
processo legal", concluiu o
relator ao finalizar o voto.

Métodos
consensuais
de solução
de conflitos
criminais
O TJGO instalou o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Criminal do Brasil. Com a
nova unidade da comarca
de Goiânia, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal
goiano intensifica sua política de expansão dos métodos autocompositivos.

RÁPIDAS

t

2 Alternativas Penais – Encerra-se hoje (30) o segundo
ciclo de formação em alternativas penais, com o tema
“Novas Abordagens para uma
Política Efetiva, promovida
pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
2 STJ – Feriado não deve ser
equiparado a fim de semana
para prejudicar réu em matéria de execução penal.
2 ALEGO - Foi aprovado o
Projeto de Lei 7779/19, de autoria do TJGO, que regulamenta a periodicidade do recolhimento do valor da renda
líquida excedente do teto remuneratório constitucional
pelos interinos responsáveis
pelas serventias extrajudiciais
do Estado de Goiás.

Mais de 80% dos proﬁssionais
de saúde foram vacinados
O balanço divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) aponta que 85% dos
profissionais de saúde já receberam a primeira dose da
vacina e 68% já foram imunizados com o reforço. Foram
aplicadas mais de 414.158 doses contra a Covid-19 e a SMS
continuará aplicando os imunizantes nos trabalhadores.
Na Capital, cerca de 4 mil
profissionais testaram positivo
para a Covid-19. A campanha
de vacinação contra a Covid19 em Goiânia teve início em janeiro, seguindo o estabelecido
pelo Ministério da Saúde através do Plano Nacional de Imu-

nização (PNI). O Plano Municipal de Vacinação segue vacinando os grupos prioritários de
acordo com a estratégia estabelecida pelo PNI, bem como o
recebimento de novas doses.
A campanha de vacinação
continua em dez postos de vacinação, todos para pedestres.
A prefeitura atende trabalhadores da saúde a partir de 35
anos para primeira dose, além
do reforço da AstraZeneca para
os aprazados nesta semana. O
atendimento para os dois grupos acontece exclusivamente
por agendamento através do
aplicativo Prefeitura 24 horas.
Quem for tomar a segunda

dose precisa, ainda, levar comprovante da primeira. Profissionais da saúde devem levar
também comprovante de vínculo empregatício. Atualmente, são três unidades para pedestres destinadas ao atendimento deste público, somando
ao Shopping Cerrado e Espaço
Sinta-se Bem da Unimed. Ambos devem agendar seu atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.
O Comando de Operações
Especiais (COpEsp), localizado
na Capital, colocou 75 militares à disposição da Secretaria
de Saúde de Goiânia. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Doses serão barradas em
cidades com dados errados
Governador cobrou
atenção dos prefeitos no que tange a
atualização de doses aplicadas
Maiara Dal Bosco
Municípios goianos só receberão novas doses para dar
sequência na campanha de
imunização contra a Covid19 após darem baixa de 100%
nos sistema do estoque do
Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da
Saúde. O anúncio foi feito
ontem (29), pelo governador
Ronaldo Caiado.
“Se não tiverem dado baixa, não tiverem identificado
as pessoas, não tiverem transmitido no sistema do Plano
Nacional de Imunização o município fica interditado de receber a dose da comorbidade
(grupo) que virá após esse
lote que chegou hoje [ontem]”
afirmou Caiado. À ocasião, o
governador também se dirigiu
aos prefeitos de Goiás “Peçam atenção redobrada para
que Goiás não fique privado
de receber doses para iniciarmos os pacientes que têm
comorbidades”, disse.

Nova remessa

Chegou ao Estado nesta
quinta-feira (29) um novo lote
de doses de vacina contra a Covid-19. Ao todo, foram recebidas 161.200 doses. Destas,
158.000 são da AstraZeneca e
todas serão destinadas para a
primeira aplicação. Já as 3.200
doses restantes são da CoronaVac e metade será destinada
para primeira dose e o restante será para a segunda dose.
Desta remessa, 5% serão destinadas para os profissionais
da segurança e 30% para os
trabalhadores da saúde, que
ainda não foram imunizados.

Municípios
goianos só
receberão
novas doses
após darem
baixa de
100% no
sistema do
Ministério
da Saúde

Atraso

No início do mês, a Secretaria Estadual de Saúde (SESGO) afirmou que o atraso de
alguns municípios goianos em
preencher o cadastro de vacinação disponibilizado pela Secretaria estaria comprometendo a quantificação e a divulgação do número real de
imunizados. Com isso, os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde não representariam a realidade da vacinação no Estado.
À ocasião, a SES-GO informou que disponibiliza notificações com o número total
de doses (D1 e D2) distribuídas, bem como o percentual
de doses não utilizadas ou
não registradas pelos municípios. Neste sentido, afirmou
ainda que tem realizado a
gestão transparente dos dados
referentes aos casos de Covid-19. Além disso, destacou
que o boletim com as notificações da Secretaria Estadual

é público e está informatizado,
o que facilita o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde
(e-SUS VE e Sivep Gripe).
Os responsáveis pelas notificações, segundo a pasta,
devem registrá-la e mantê-la
atualizada nos sistemas oficiais de notificação. Desta forma, se cada município realizar
a correta atualização, os dados
serão democratizados e disponibilizados para a população de forma correta, conveniente e oportuna. A SES vai
notificar os municípios que
não atualizarem o número de
doses aplicadas no sistema e
podem receber menos doses
nas próximas levas enquanto
não identificar o que foi feito
com essas doses.

Atualização

Na Capital já foram aplicadas 414.158 doses de vacinas
contra a Covid-19. Segundo balanço divulgado pela Secretaria

Municipal de Saúde (SMS), 85%
dos atuantes da saúde já receberam a primeira dose da vacina e 68% já foram imunizados com o reforço. Com isso, a
prefeitura continuará vacinando esse grupo com aplicação de primeira e segunda
dose. O Plano Municipal de
Vacinação segue vacinando os
grupos prioritários de acordo
com a estratégia estabelecida
pelo PNI, bem como o recebimento de novas doses.
Até o momento, o Goiás já
recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da
CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca. Levantamento realizado pela SES apurou que, referente à primeira dose, foram
aplicadas 871.983 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo
o Estado. Já com relação à segunda dose, foram vacinadas
406.458 pessoas. Em Goiás, a Covid-19 já contaminou 549.729
goianos e vitimou 14.904 pessoas. (Especial para O Hoje)

POSTOS DE SAÚDE

Prefeitura deve fornecer segurança em unidades
Nesta semana, a Justiça do
Trabalho determinou, por meio
de sentença, que o município
de Goiânia providencie serviço
de segurança em suas unidades
de saúde. A decisão foi dada
após o Ministério Público do
Trabalho (MPT em Goiás) ter
ajuizado uma ação, em agosto
de 2020, para requerer que a
prefeitura cumprisse a obrigação de fornecer um meio
ambiente de trabalho seguro
aos seus servidores.
A decisão obriga a administração municipal a: providenciar serviço de segurança
para as unidades de saúde da
Capital, de forma a cobrir todo
o horário de expediente dos locais (parcial ou 24 horas); adotar medidas para que o serviço seja realizado por pessoas
capacitadas na função de vigilância, com treinamento adequado e em número suficiente. Foi fixada multa de R$ 10
mil por medida descumprida
em cada local em que se verificar o desrespeito às providências requeridas.
A sentença estipula que a
segurança pode ser prestada
pela Guarda Civil Metropolitana, por servidores da Prefeitura ou por empresa privada. Relembra ainda que a

Foi fixada multa de R$ 10 mil por medida descumprida em cada local
Emenda Constitucional nº
106/2020 (“Orçamento de
Guerra”) autorizou o repasse
extra de recursos da União
aos estados e municípios, o
que afasta eventual argumento, por parte da prefeitura, de
que não haveria como arcar
com o custo desse serviço.
“No momento em que os
profissionais de Saúde enfrentam tantas dificuldades e stress,
no pior momento da pandemia
em nosso País, é fundamental
oferecer condições de trabalho
decentes, para que possam

exercer suas funções num ambiente seguro”, afirma a procuradora do Trabalho Milena
Costa, responsável pelo ajuizamento da ação.
Ao jornal O Hoje, a procuradora afirmou ainda que foram diversas denúncias registradas neste sentido na Capital.
“A questão da segurança nas
unidades de saúde é um problema generalizado, não foi relatado somente em regiões específicas da cidade. Houve até
mesmo registro de profissionais de saúde sendo agredidos

por pacientes nesses locais por
conta da demora dos atendimentos”, afirma Milena.
Milena destacou também
que a segurança é um direito
básico. “É o mínimo que o trabalhador deve ter. A forma
pela qual será realizada, se via
Guarda Civil ou empresa terceirizada, por exemplo, fica a
critério do gestor. O que não
pode acontecer é profissionais
serem assaltados e até mesmo
agredidos em seus locais de trabalho”, pontua Milena.
Em agosto do ano passado,

foram recorrentes reportagens
sobre casos de violência praticados contra servidores da Saúde, especialmente em relação
ao atendimento de pacientes
com suspeita de terem contraído o novo coronavírus.
Além disso, foram feitas denúncias ao MPT em Goiás sobre o mesmo problema.
Na época, o órgão tentou resolver a questão de forma administrativa (sem recorrer à
Justiça). Porém, as diversas
tentativas de negociação com a
Prefeitura de Goiânia não obtiveram êxito. Em setembro,
após ajuizar uma ação, o MPT
obteve uma liminar favorável
aos seus pedidos – os quais foram confirmados definitivamente por meio da sentença.

Prefeitura diz que não foi
notificada pela Justiça

Procurada pela reportagem,
a Prefeitura afirmou que o Município de Goiânia ainda não foi
notificado oficialmente a respeito da decisão. Logo que intimado, tomará conhecimento
do inteiro teor da sentença e
analisará as medidas cabíveis,
buscando defender o interesse
público. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)
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Biden promete crescimento
da economia e do emprego
Discurso no
Congresso
marcou 100
dias de governo
O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, afirmou que o país vai crescer
este ano no maior ritmo em
quatro décadas e prometeu
mais emprego, durante discurso no Congresso para marcar os 100 dias de governo.
Em sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do
Senado, ele lembrou que o
Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê o crescimento
da economia norte-americana
a uma taxa de 6% já este ano,
em discurso indicando que o
país está virando a página da
crise. "Os Estados Unidos estão
outra vez em movimento. Não
podemos parar agora", disse.
Biden acrescentou que o
país emerge da crise sem precedentes provocada pela pandemia de covid-19, citando a
fratura da sociedade e os ataques à democracia impulsionados pelo antecessor, o republicano Donald Trump.
"Há 100 dias, os Estados
Unidos estavam em chamas",
disse o democrata, afirmando
que as ações do Executivo mudaram as perspectivas do país.

Pandemia

Ao lembrar que herdou o
combate à covid-19 quando
iniciou o mandato, em 20 de janeiro, Joe Biden defendeu que
a campanha de vacinação é
"um dos maiores sucessos logísticos" na história do país.
"Prometi 100 milhões de

Biden acrescentou que o país emerge da crise sem precedentes provocada pela pandemia de covid-19
vacinas [contra a] covid-19
em 100 dias", disse o político,
destacando que esse número
foi afinal mais que o dobro,
220 milhões.
"Mais da metade dos adultos receberam pelo menos uma
dose", disse Biden, acrescentando que "a morte de idosos
baixou 80% desde janeiro".

Classe média,
emprego e ensino

O discurso ficou marcado
também pela defesa da classe
média norte-americana, com
propostas econômicas para
apoiar os mais afetados pela
crise sanitária e aumentar os
impostos dos mais ricos.
"Wall Street não construiu
este país. A classe média cons-

truiu este país, e os sindicatos
construíram a classe média",
disse Biden, defendendo o combate ao fosso entre os mais ricos e os mais pobres.
"Vinte milhões de americanos perderam o emprego durante a pandemia", recordou,
frisando que, "ao mesmo tempo, cerca de 650 bilionários
viram a sua riqueza aumentar
mais de US$ 1 trilhão".
"É tempo de as empresas americanas e o 1% mais rico começarem a pagar a sua parte".
O aumento de impostos que
Biden propõe, de 39,6% para os
que ganham mais de US$ 400
mil por ano, é o que estava em
vigor quando o republicano
George W. Bush "se tornou presidente", indicou.

O democrata disse ainda
que, durante os primeiros 100
dias do mandato, foram criados "mais de 1,3 milhão" de
postos de trabalho, "mais do
que qualquer presidente" no
mesmo período. Segundo ele, o
programa de criação de emprego, apresentado no início do
mês, representa investimento
de US$ 2,3 trilhões em infraestrutura. "É o maior plano de
criação de emprego desde a Segunda Guerra Mundial".
Biden voltou a defender o
aumento do salário mínimo
para US$ 15 por hora, uma
proposta rejeitada pelos senadores republicanos durante a discussão do pacote de estímulo econômico. Alertou ainda os legisladores para a ne-

cessidade de baixar o preço
dos medicamentos.
Essa decisão teria impacto
na prescrição de fármacos pelo
Medicare, serviço de seguros de
saúde gerido pelo governo para
cidadãos com rendimentos
mais baixos, que atualmente
está impedido de negociar diretamente o preço dos remédios
com as farmacêuticas.
Durante sua campanha, Biden prometeu reverter esse
impedimento, mas a legislação ainda não foi submetida à
apreciação do Congresso.
O presidente dos EUA apresentou também proposta para
um serviço pré-escolar universal e dois anos de frequência gratuita nas faculdades públicas, entre outras medidas. (ABr)

CLIMA

Geleiras estão derretendo
em ritmo acelerado
Quase todas as geleiras
do mundo estão perdendo
massa em ritmo acelerado,
mostra novo estudo divulgado nessa quarta-feira (28)
na revista científica Nature.
Isso pode afetar, segundo a
pesquisa, projeções futuras
sobre a perda de gelo.
O trabalho fornece um dos
panoramas mais abrangentes
sobre a perda de massa de
gelo de cerca de 220 mil geleiras de todo o globo, um grande catalisador da elevação do

nível dos mares.
Usando imagens de alta resolução de 2000 a 2019 do satélite Terra, da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos
(Nasa), um grupo de cientistas
internacionais descobriu que
as geleiras, com exceção das
placas de gelo da Groenlândia
e da Antártida, que foram excluídas do estudo, perderam
em média 267 gigatoneladas
de gelo por ano.
Uma gigatonelada de
gelo preencheria o Central

Park, da cidade de Nova
York, e chegaria a 341 metros de altura.
Os pesquisadores também
descobriram que a perda de
massa das geleiras se acelerou.
As geleiras perderam 227 gigatoneladas de gelo por ano
entre 2000 e 2004, mas esse número subiu para uma média
de 298 gigatoneladas de gelo a
cada ano depois de 2015.
O derretimento está afetando os níveis dos mares em
cerca de 0,74 milímetros por
ano, ou 21% da elevação do nível dos mares em geral, observada no período.
As geleiras tendem a mostrar uma reação mais rápida à
mudança climática quando
comparadas com as placas de
gelo da Groenlândia e da Antártida, e atualmente contribuem mais para a elevação do
nível dos mares do que qualquer placa de gelo individual,
disseram cientistas.
O estudo pode preencher
lacunas importantes na compreensão da perda de massa
de gelo e levar a previsões
mais exatas, disse Robert
McNabb, coautor do estudo e
cientista de detecção remota
da Universidade do Ulster
britânica. Estudos anteriores a respeito de geleiras individuais só respondem por
cerca de 10% do planeta, disse ele. (ABr)
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Novos desafios
Dulce María estrela a segunda temporada de ‘Falsa Identidad’ na Netflix, e realiza coletiva com imprensa brasileira
Elysia Cardoso
Dulce Maria agora completa o elenco
protagonista da série latina ‘Falsa Identidad’. A atriz e cantora mexicana, que alcançou popularidade internacional há
mais de 15 anos com sua personagem Roberta Pardo, fez sua estreia na segunda
temporada da produção original da Telemundo. Para os fãs brasileiros, a produção
já está disponível no catálogo da Netflix.
Em entrevista coletiva realizada na
última terça-feira (27), a atriz mexicana
falou virtualmente com a imprensa brasileira e deu detalhes sobre a sua nova
personagem Victoria. “É uma personagem diferente. Uma advogada que busca fazer justiça, que perdeu sua família
e sofre muito”, inicia. Dulce também conta sobre a preparação, que segundo ela
foi diferente. “Precisei fazer sessões de
treinamento com armas porque a personagem teria que usar armas,então
tive que saber um pouco”.
Além dos treinamentos com armas,
Dulce também precisou alterar o tom de
voz, para dar vida a Victoria. “Sou muito expressiva e muito alegre, então precisei
mudar o meu tom de voz, já que Victoria
é mais séria, mais introspectiva, mais sóbria. É uma série que trata de assuntos
mais delicados do que estou acostumada a
trabalhar”, comenta a atrizao Essência.
A atriz também fez uma comparação
entre a sua personagem na telenovela ‘Rebeldes’ a Roberta e sua atual personagem
Victoria. "Victoria é uma personagem
muito mais curta, de uma produção mais
séria, que fala de assuntos diferentes e
nada juvenil. A ideia é que vejam outro
personagem mesmo. Elas não são parecidas, mas a Victoria também é uma mulher valente, de alguma forma ela também é rebelde, as duas têm isso em comum." conta Dulce María.

Drama real

O tema da produção se difere dos assuntos abordados nos antigos trabalhos de Dulce: "Tem violência, narcotráfico… Coisas muito sérias, diferente

das produções que já fiz, eram mais juvenis, de comédia, mais suaves”,
conta. Além disso, a série tem
como pano de fundo a violência
contra as mulheres.
Dulce María espera que ‘Falsa Identidad’ possa ajudar as
pessoas trazendo mais informação sobre os direitos das
mulheres. “A série pode ajudar trazendo mais informação. Saber o que está se passando. Precisamos estar
sempre alertas. Existe o
tráfico de mulheres, existe o narcotráfico, a violência doméstica e muitas
coisas más. Então acredito
que a série pode ajudar
deixando as pessoas mais
alertas e que tenhamos mais
cuidado”, finaliza.

A produção

Lançado em 2018, ‘Falsa Identidad’ foi criada por Perla Farías
e produzida por Telemundo
Global Studios e Argos Comunicación. Na primeira
temporada, Diego Hidalgo
e Isabel Fernández são
duas pessoas com mundos completamente
diferentes que se cruzam aceitando carregar uma falsa identidade de um casamento
feliz para fugir daqueles inimigos
que não perdoam.
Na segunda temporada, as gravações começaram antes do início da pandemia do Coronavírus
e tiveram que ser interrompidas por alguns meses. No final de
julho, a equipe de produção da
série retomou as filmagens no
México, tomando todas as medidas de precaução necessárias e
com cuidado redobrado devido à
gravidez de Dulce Maria. (Especial para O Hoje)

Dulce Maria
interpreta Victoria,
uma advogada em
busca de justiça
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Paraíso chamado

CErrAdo
Exposição ‘As Estações do Cerrado’ da
fotógrafa goiana Eliane de Castro
tem abertura nesta sexta-feira (30)
Lanna Oliveira
A fauna e a flora do Cerrado de Goiás são temas da
exposição fotográfica ‘As Estações do Cerrado’ da fotógrafa goiana Eliane de Castro. Com abertura nesta sexta-feira (30) na Cidade de
Goiás, os registros foram
feitos no decorrer de décadas nas regiões da Chapada
dos Veadeiros, Parque Estadual Serra Dourada, Serra
de Jaraguá, Serra dos Pireneus e Parque Nacional das
Emas. As fotos são coloridas,
impressas em telas de Canvas e apresentam cenas no
micro e no macro do Sistema Biogeográfico.
Em entrevista ao Essência, a fotógrafa Eliane de
Castro conta que fotografa a
natureza desde sempre. “Aos
poucos fui prestando atenção na perfeição e beleza
dos pequenos detalhes da
vegetação do nosso Cerrado”, relembra. A partir dessa paixão, a artista buscou
equipamentos que pudessem registrar estes detalhes
da natureza com qualidade.
“Ao mesmo tempo entrei
para a equipe do Instituto
Altair Sales onde conheci a
história desse importante
Sistema Biogeográfico do
Cerrado”, explica.
Por transitar pelos parques e reservas do Cerrado
foi que surgiu a ideia de fazer esse projeto e ela já
adianta que este acervo que
vem sendo construído ao
longo de dez anos, futuramente será um livro impresso com as devidas identificações das vegetações
feitas por um profissional
da área da botânica. A exposição já passou por Pirenópolis no mês de fevereiro
para participar da inauguração do Margherita Café a
convite da chef Niris Quirino e a convite do CCBEU
Goiânia, participou virtualmente das comemorações
do Dia Mundial da Terra
em uma live interativa.
Outro fator marcante e
notável que merece destaque na exposição ‘As Estações do Cerrado’ é a comunicação entre as imagens e
a trilha sonora formada por
cantigas do Cerrado de autoria de Mestre Arnaldo
acompanhado pelo Grupo
Batixó. “Mestre Arnaldo é

um músico cerratense que
tem um belo trabalho sobre
o Cerrado. Ele também faz
parte do Instituto Altair Sales e quando tive conhecimento do trabalho dele, vi
que se encaixava como uma
luva na obra que eu produzi”, conta Eliane.
A fotógrafa Eliane de
Castro frisa que todas as
obras da exposição serão
doadas para o Hospital de
caridade São Pedro de Alcântara. A artista conta
como surgiu a ideia dessa
demonstração de amor e
empatia social, pouco vistas
nos dias de hoje. “Como obtive apoio do edital de cultura, vi que seria uma ótima
oportunidade para divulgar o meu grito de alerta e
ao mesmo tempo levar para
pessoas que se encontram
em momentos de fragilidade, um pouco da beleza e da
certeza de que Deus existe.
Deus é Amor”.
Apaixonada pela fotografia desde criança, Eliane
relembra que começou a fotografar muito nova com
uma Olympus Trip do seu
pai. “Na juventude optei por
estudar fotografia e na época tinha um ótimo curso na
Universidade Católica de
Goiás. Foi lá que descobri
que era o que eu queria fazer na minha vida: contar
histórias da humanidade
através das imagens”. E nesse propósito ela segue sua caminhada, com o desejo de
sensibilizar as pessoas sobre
a importância deste que é o
nosso ‘Berço das Águas’.
Ela finaliza com um
alerta importante, de que o
Sistema Biogeográfico vem
sendo destruído em um ritmo exageradamente acelerado, e alguma iniciativa
de preservação precisa ser
feita. “O nosso Cerrado tem
vegetações importantíssimas que além de conter
propriedades medicinais,
promovem o abastecimento dos aquíferos que estão
sob o seu solo e que distribuem águas para seis bacias hidrográficas do Brasil”. Para quem quiser conferir virtualmente, a exposição também se apresenta
online com livre acesso
pelo site www.elianedecastro.com/o-cerrado. (Lanna Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

Sem segredo,
a Lei da Atração
Em ‘Quintessência’, o escritor, terapeuta e neurocientista aprofunda um dos conceitos mais difundidos nos últimos anos
Tudo o que alguém possa
desejar já existe e está disponível no mundo. Acredite
ou não, compreenda ou não,
a Lei da Atração age sobre a
vida de todos. Em ‘Quintessência’, o escritor, terapeuta
e neurocientista William
Sanches aprofunda um dos
conceitos mais difundidos
nos últimos anos para estimular o leitor a cocriar a
própria realidade.
Publicada pela Luz da Serra Editora, a obra detalha os
mecanismos da Lei da Atração para romper com o senso
comum de que “basta imaginar, sentir e acreditar” para se
conquistar algo – material ou
não. “Não é exatamente assim
que funciona”, comenta o autor, que apresenta cinco elementos responsáveis por ativar uma nova realidade em
quem se abre a essa intenção.
A novidade do método criado
pelo escritor consiste em acelerar esse processo.
Em uma abordagem completa e mais de 400 páginas,
o leitor vai encontrar um diálogo aberto e estimulante, informações, frases célebres, dicas e
até checklists
com o objetivo de
se
autoavaliar
para limpar os sentimentos e transformar a vibração. Reconhecer oportunidades, acelerar resultados, abandonar velhas crenças, clarear os
objetivos, ter ideias rentáveis e ser valorizado
são alguns dos resultados
deste processo terapêutico.
Tudo que pensamos,
automaticamente, sentimos e vibramos. Somos moléculas, átomos que vibram.
Além do corpo físico/material (ossos, tecidos, órgãos),
temos também um corpo
energético. Quem faz exercícios físicos pratica a consciência corporal; quem estuda o desenvolvimento
pessoal aprimora a consciência energética. A partir
do momento em que temos
consciência do nosso corpo
energético, criamos nossa
assinatura energética, que
se move com todos os nossos pensamentos repetidos.
(Quintessência, p. 194)
William Sanches é, atualmente, um dos principais estudiosos dos temas relacionados à espiritualidade e evolução pessoal no país e uma
referência no assunto. São 21
livros publicados no Brasil,

O escritor Willian Sanches
tenta estimular o leitor a
cocriar a própria realidade
de forma acelerada com
esta obra

O autor

América
Latina e Europa, e
um alcance de mais de 20 milhões de pessoas por meio de
vídeos, cursos e palestras online e ao redor do mundo.
Somado às experiências
pessoais e muito estudo, William Sanches aprofundou o
conceito de Lei da Atração a
partir das principais referências bibliográficas no
tema, como Napoleon Hill e
Rhonda Byrne. Tudo para
entregar ao leitor uma obra
de referência no assunto,
com um conteúdo primoroso
e uma fonte de estímulo para
quem sabe que não há limites para a mente. Como citou
Walt Disney, “se você pode sonhar, você pode fazer”.

William Sanches é terapeuta transpessoal. Além de
pós-graduado em Neurociências e Comportamento
pela PUCRS, é especialista
em Programação Neurolinguística e Hipnose na
Prática Terapêutica. Cursou Letras e Pedagogia,
fez pós-graduação em
Literaturas, Educação e
Psicologia Positiva. Estudou as Questões Sociais do
Novo Milênio na Universidade
de Coimbra, em Portugal. Apaixonado pelas questões que envolvem a alma, aprofundouse nos estudos sobre espiritualidade independente e participou de inúmeros retiros
pelo Brasil, Índia e Israel.
Com uma linguagem dinâmica e atual, promove uma
reflexão capaz de construir
novos caminhos.Educador por
excelência, dedica-se a palestras, cursos e workshops que
profere em todo o mundo,
atingindo um público estimado em 2 milhões de pessoas.
Possui 21 livros publicados
no Brasil, Europa e em toda
América Latina. Seu Canal no
YouTube ultrapassa 20 milhões de visualizações.

NOTA AO LEITOR
Registro feito por Eliane na Cidade de Pedra

t

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

RESUMO De noVelas
t
Malhação – Sonhos
nat pede que Duca se esconda e consegue despistar
lobão. gael expulsa Pedro de
sua casa. Bianca conversa com
Dalva sobre Duca e nat. gael
proíbe Karina de lutar e de ver
Pedro, e Dandara intervém.
gael e Dandara discutem. Wallace perdoa sol. lincoln revela
que sol se atrasou para o campeonato por causa de santiago,
e Wallace termina com ela.
Duca conta para Bianca que nat
é ex-namorada de alan.

Gênesis
agar se entristece ao ouvir
as palavras de abrão. o acampamento de ló é invadido.
Quedorlaomer entra em sodoma. Cloé se assusta com a
atitude de Jaluzi. Massá captura ayla. alom recebe uma
boa notícia de Mila. Cloé é
enganada por Jaluzi. azel e
Maresca tentam fugir. abrão
descobre sobre o ataque ao
acampamento de ló e Helda
se desespera. Maresca é levada ao rei Quedorlaomer.

Vida da Gente
Rodrigo fala sobre Júlia com
ana e os dois se emocionam. lúcio fica satisfeito com o progresso de ana. eva conta para Vitória sobre a recuperação da filha. lorena sofre por causa de
Tiago e Matias a consola. Marcos
e Dora combinam de contar
para as filhas sobre eles. Manuela e Rodrigo conversam com
a psicóloga de Júlia. eva implica
ao ver iná e Maria no quarto de
ana. Manuela diz para alice que
seu casamento está abalado.

Triunfo do Amor
Maria Desamparada, chorando, conta a Max que Vitória
sandoval é sua mãe. Max diz
que ela deveria estar feliz por
ter encontrado sua mãe, mas
Maria está muito ressentida e
não consegue esquecer que
Vitória foi muito cruel com ela
e também é a responsável por
não estar casada com o grande amor de sua vida. Vitória,
mito abalada, conta a osvaldo
que encontrou sua filha e que
Maria a desprezou.

império
Téo fica eufórico quando
leonardo afirma ter provas de
seu relacionamento com Cláudio. leonardo promete entregar
a Téo as provas do romance
com Cláudio Bolgari. Robertão
consegue entrar no prédio de
Téo. Maria Marta avisa a Brigel
que tem mais um serviço para
ele. João lucas não gosta da
ideia proposta por seu pai de começar a trabalhar na império.
Zé alfredo flagra Maria Marta
armando plano de vingança.

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021

Essência

AGENDA CulTuRal
t
Live sertaneja
a dupla israel e Rodolffo
faz, nesta sexta-feira (30), a
live‘Batom de Cereja’, às 20h
no canal oficial da dupla no
YouTube. a música de mesmo
nome, conquistou o Brasil
quando Rodolffo ainda estava
confinado no BBB 21 e ocupa
o primeiro lugar das músicas
mais tocadas do país. na apresentação eles cantam diversos
sucessos como ‘Batom de Cereja’, ‘só de sacanagem’ e ‘Declaração pro Bar’. além disso,
‘não nego um Vem’ e ‘Marca
evidente’, canção que fez muito sucesso há alguns anos.
Quando: sexta-feira (30).
onde: youtube.com/israelerodolffo. Horário: 20h.
Dia internacional do Jazz
a Rádio MeC preparou
uma programação especial
para esta sexta–feira (30),
quando o mundo comemora
o Dia internacional do Jazz. ao
meio-dia de sexta, o Concerto
MeC apresenta ‘o Jazz na Música Clássica’, especial que reúne obras de george gershwin
e de outros compositores que
transitaram entre os dois gêneros. o antena MeC, às 18h,

Israel e Rodolffo faz a live ‘Batom de Cereja’, às 20h

Fim de inscrições
encerra hoje (30) as ins-

crições para processo seletivo para cursos de Habilitação Profissional Técnica
de nível Médio em artes Visuais, Produção artística,
Desenho e Pintura, Dança
Contemporânea e Música
da escola do Futuro de goiás
em artes Basileu França. os
interessados podem se inscrever de forma gratuita nos
endereços eletrônicos basileufranca.com.br/editais ou
cegecon.org.br. no total, são
ofertadas 39 vagas para as
três áreas, sendo: 20 vagas
para a Música (subdivididas
em bateria, canto lírico, can-

Festival de música
Desde o último dia 23 de
abril, o público está conferindo a programação do iii
Festival de Música Histórica
de Diamantina. nesta sextafeira (30), a programação
começa com o Relato de experiência de Daniel Magalhães com as Bandas de taquaras do Vale do Jequitinhonha e recebe o pernambucano antônio nóbrega
para uma roda de conversa
com o tema: Rima: onde
mora o acervo das palavras
cantadas. a programação
do penúltimo dia termina
com a transmissão de um
sarau ‘numa cidade de pedra’, gravado na gruta do
salitre, reunindo a participação de diversos artistas.
Quando: sexta-feira (30).
onde: musicahistoricadiamantina.com.br.

30 anos sem Gonzaguinha
Gonzaguinha foi um cantor e compositor de grandes
sucessos. Nesta última quinta-feira, dia 29, completaram 30 anos que ele nos deixou. O artista morreu no ano
de 1991, vítima de um acidente automobilístico, na cidade de Marmeleiro, no Paraná. O Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição
(Ecad) fez um levantamento
em seu banco de dados, um
dos maiores da América Latina, sobre as obras musicais
de Gonzaguinha, incluindo
as suas músicas mais gravadas, mais tocadas e os intérpretes que mais gravaram
suas canções.
Gonzaguinha tem 294 músicas e 348 gravações cadastradas no Ecad. ‘O que é o
que é’ foi a sua canção mais
tocada nos últimos cinco
anos e a mais gravada por
outros intérpretes. O filho
de Luiz Gonzaga, o Rei do
Baião, teve suas músicas gravadas por vários intérpretes, mas Maria Bethânia lidera esse ranking. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior
nasceu em 22 de setembro de
1945, no Rio de Janeiro. Nos
últimos cinco anos, a maior
parte de seus rendimentos
em direitos autorais pela execução pública de músicas foi

por meio de suas músicas.

Mais de Gonzaguinha

Em 2017, Gonzaguinha foi tema do carnaval da Estácio de Sá
proveniente dos segmentos
de Rádio, Show e TVs, que
correspondem a mais de 75%
do que foi destinado a ele.
É importante ressaltar
que seus herdeiros continuam recebendo os direitos
autorais pela execução pública de suas músicas. Esse
pagamento é assegurado por
70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em
caso de parcerias), conforme
determina a lei do direito autoral (9.610/98). Ranking das
músicas de autoria de Gonzaguinha mais tocadas nos
últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de
Festa e Diversão, Carnaval,
Festa Junina, Show e Música

ao Vivo) são: O que é o que
é’; ‘Lindo lago do amor’;
‘Sangrando’; ‘É’; ‘Começaria
tudo outra vez’; ‘Explode coração’; ‘Guerreiro menino’.
Ranking das obras musicais de Gonzaguinha mais
gravadas são: ‘O que é o que
é’; ‘É’; ‘Começaria tudo outra
vez’; ‘Sangrando’; ‘Explode
coração’. Rankingdos intérpretes que mais gravaram as
músicas de Gonzaguinha são:
Maria Bethânia; Leo Gandelman; Emilio Santiago; Leo
Brandão; Gonzagão. Apesar
da relação conturbada com o
pai também artista, ele teve
sua chance de trabalhar e de
viver com ele no fim da vida
de Gonzagão. Suas raízes e
sua cultura permanecem no
imaginário dos brasileiros

Gonzaguinha era filho registrado, mas não natural, do
cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga e
de Odaleia Guedes dos Santos, cantora do Dancing Brasil. Compôs a primeira canção ‘Lembranças da Primavera’ aos 14 anos, e em 1961,
com 16 anos, foi morar no
bairro de Cocotá, na ilha do
Governador, com o pai para
estudar. Mais tarde, estudou
Economia na Universidade
Cândido Mendes. Na casa do
psiquiatra Aluízio Porto Carrero conheceu e se tornou
amigo de Ivan Lins. Conheceu também a primeira mulher, Ângela, com quem teve
2 filhos: Daniel e Fernanda.
Teve depois uma filha com a
atriz Sandra Pêra, a atriz e
cantora Amora Pêra.
Foi nessa convivência na
casa do psiquiatra, que fundou o Movimento Artístico
Universitário (MAU), com Aldir Blanc, Ivan Lins, Márcio
Proença, Paulo Emílio e César
Costa Filho. Tal movimento
teve importante papel na música popular do Brasil nos
anos 70 e em 1971 resultou no
programa na TV Globo Som
Livre Exportação.

CELEBRIDADES
Amaury nunes entrega reconciliação com vídeo de casamento com Karina Bacchi
Karina Bacchi e amaury
nunes, ao que tudo indica, estão mesmo juntos de novo.
Depois de revelar na web uma
crise no relacionamento com
a artista, o ex-jogador de futebol agitou os fãs do casal ao
relembrar seu casamento com
Karina. "assim, eles já não são
dois (nem 3 :) mas sim uma só
carne. Portanto, o que Deus
uniu, ninguém separe", escreveu amaury na legenda
da imagem citando uma passagem da Bíblia.uma seguidora escreveu: "o amor venceu!". (Purepeople)
Karol Conká se desespera
ao ver cenas do BBB21
o globoplay disponibilizou o documentário polêmico de KarolConká. a produção chamada ‘a Vida Depois

do Tombo’, tem quatro episódios e relembra fatos fortes
como as brigas que ela teve
com lucas Penteado e Carla
Diaz no ‘BBB21’, além de falar
de seu alto índice de rejeição
no reality.em uma das cenas, Conká aparece em sua
casa, em são Paulo, com a
mãe, o irmão e o filho Jorge,
assistindo à entrevista que
concedeu para o ‘Fantástico’
logo após ser eliminada com
o recorde de rejeição. (andréia Takano, oFuxico)
Marisa Orth confirma fim
de casamento com Dalua
a atriz Marisa orth confirmou, na última quarta-feira
(28), que se separou do percussionista Dalua no ano passado, ela utilizou o stories do
instagram para confirmar a situação, mantida de forma discreta por escolha de ambos.
(Flávia Ávila, oFuxico)
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t
to popular, clarineta, flauta,
piano erudito, teclado, viola,
violino, violão e violoncelo);
12 vagas para Dança Contemporânea e 7 vagas para
artes Visuais. Quando: sexta-feira (30). onde: basileufranca.com.br/editais ou cegecon.org.br.

traça um panorama do atual
cenário de jazz no Brasil. o programa traz entrevistas exclusivas com músicos e entusiastas do gênero, além de
uma playlist com o melhor do
jazz nacional. Das 20h às 22h,
o Jazz livre! apresenta os clássicos do jazz e toca as mais pedidas pelos ouvintes. em seguida, às 22h, vai ao ar alguns
dos melhores shows de jazz já
gravados pela Rádio MeC.
Quando: sexta-feira (30).
onde: radiomec.ebc.com.br.

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
ariano, cuidado com a falta
de paciência no seu trabalho,
afinal hoje a lua Cheia em Capricórnio faz uma oposição ao
seu regente, Marte, que está em
Câncer. a dica para um bom dia
é: saiba refletir sobre o que realmente deseja.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje você precisa ser multitarefa e bem sociável também. a
lua Cheia em Capricórnio faz
uma oposição a Marte em Câncer. se faltar paciência com as
pessoas, portanto, o foco pode ficar comprometido e você pode
acabar não avançando nada.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
a lua Cheia em Capricórnio
faz uma oposição a Marte em
Câncer e traz dificuldade de perceber o seu próprio valor, geminiano, comprometendo também
o seu autocuidado. Hoje, portanto, pode ser que você esteja
bastante estabanado e pior agindo de forma despretensiosa demais, não atento aos detalhes.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
seja a pessoa corajosa que
abre caminhos, que diz a palavra
certa, que acolhe, que luta pelos
interesses não apenas seus, mas
dos demais também. sejam os
heróis da rodada neste dia, cancerianos!

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a lua Cheia em Capricórnio
faz uma oposição a Marte em
Câncer e traz dificuldade de organização hoje. isso pode comprometer o seu dia, promovendo
atrasos, irritações e falta de foco.
a dica para ter um dia melhor é:
tente manter as coisas com o
máximo de método e dedicação.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o mundo pode ser um lugar
conflituoso e cheio de agressividade. então que seja você a
pessoa a levar sabedoria e calma para esse mundo, querido
virginiano, senão você só será
mais um que leva caos e raiva.
Pense nisso!

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a lua Cheia em Capricórnio
faz uma oposição a Marte em
Câncer e traz instabilidades, portanto o desafio será manter o autocontrole. é essencial que você
realize suas intenções. a dica é:
não se permita abalar por coisas
pequenas!

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a lua Cheia em Capricórnio faz
uma oposição a Marte em Câncer
e traz palavras duras, querido escorpiano. a mente está afiada,
mas a língua está impaciente. é
um dia cheio de desafios, porque
ele está cansativo, portanto, além
de manter a calma.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
a lua Cheia em Capricórnio faz
uma oposição a Marte em Câncer
e traz uma grande contradição
para você. existe uma dificuldade
grande para que as pessoas compreendam você no dia de hoje. a
dica é: mantenha a guarda alta, ou
seja, dê espaço aos demais e não
se abra muito.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Muito cuidado com o controle
emocional sobre as pessoas. Mantenham-se abertos e com paciência para as emoções alheias. Caso
surja algum embate, afastem-se.
não permitam que as emoções
dos outros te desmotivem.

Ludmilla revela vontade de
aumentar a família com a
mulher: 'Gerar e adotar'
A funkeiraLudmilla
contou ter planos de aumentar a família com a
mulher, Brunna Gonçalves, no futuro em entrevista ao jornal ‘O Globo’.
Casada desde dezembro
de 2019, a dona do hit
‘Rainha da Favela’ afirmou que a maternidade é

um desejo e será bemvinda quando e da forma
que vier - afinal, o casal
deseja gerar e, também,
adotar. "Vamos amar muito quando acontecer, mas
não temos nada planejado.Sonhamos gerar e também adotar", explicou a
artista. (Purepeople)

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia vai ser cheio de altos e
baixos e a produtividade pode ficar comprometida. saibam ter
sabedoria e usem a criatividade.
Criem oportunidades onde elas
aparentemente não existem!está
na hora de você compreender as
carências que alimenta em sua
alma.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Mudanças de planos acontecem hoje. a vida vai trazer novidades. se vão ser boas ou ruins,
isso vai depender mais de como
vocês estão emocionalmente e
de qual visão cada um tem sobre
bom e ruim.

16

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021

Essência

Uma imagem bem feita
Com o intuito de alavancar vendas por
meio das redes sociais, o fotógrafo Paulo Henryke Diaz dá dicas de como registrar da melhor forma seu produto
Lanna Oliveira
As redes sociais ganharam
destaque nos últimos anos, potencializaram o alcance de perfis pessoais e profissionais, e
aproximaram as empresas de
seus clientes. Dados revelados
pelo Sebrae, apontam que entre 2014 e junho de 2018, o Instagram triplicou a quantidade
de perfis, ultrapassando 1 bilhão de usuários ativos ao longo do mês. Esse novo universo criou um novo mercado e
proporcionou maior interação na hora das empresas venderem seus produtos. Mas
para alcançar resultados positivos, a imagem é fator decisivo na hora de apresentar
seu produto para o mundo.
Pensando nisso, o fotógrafo
Paulo Henryke Diaz dá dicas.
É inegável o aumento de
usuários de redes sociais diversas nesses últimos anos,
por isso empresas investiram
tempo e dinheiro nesse novo
mercado. As marcas, de roupas principalmente, enxergaram nesse novo formato de
vendas apresentado pelas redes sociais uma oportunidade
de alcançar clientes que talvez
não tivessem acesso por meio
de outros canais. Usuários já
utilizam o Instagram como
forma de busca e compra de
produtos, e de acordo com
dados do Sebrae, no que se refere a interação, cerca de 80%
dos usuários interagem com

pelo menos uma marca na
plataforma.
Cerca de 1 milhão de pessoas
visitam os sites fora da plataforma, por meio de links no
Instagram, aumentando assim o
tráfego dos sites. Esse fator tem
um impacto relevante nas finalizações de vendas, por isso investir na imagem do seu perfil
é um caminho que promete retorno. Se uma imagem vale
mais que mil palavras, então
vale caprichar na produção e estimular clientes a ver mais detalhes das publicações, comprar online ou ir até sua loja física conferir de perto as peças
que você tem para vender. O
profissional da área de fotografia Paulo Henryke Diaz dá dicas
em como registrar o melhor
clique para alavancar as vendas
através de redes sociais.

Fotografia comercial
na prática

Para o fotógrafo Paulo Henryke Diaz, mais conhecido
como PhD, a dica para tirar fotos de roupas e vender mais no
Instagram, é experimentar ambientes ‘cleans’ e assim dar
notoriedade ao produto. “Cenários que não competem com
o look. Ter uma modelo desinibida faz toda diferença para
composição da fotografia”, reforça PhD. Paulo teve de se
reinventar nessa pandemia
para aumentar seu faturamento. Ele falou que o trabalho
de marketing na internet atra-

Fotos do produto é um fator estimulante na hora de finalizar a venda
vés de tráfego pago foi uma boa
saída. Investir em locações e cenários fotográficos também foi
uma das soluções para aumentar seus ganhos. “Use a
criatividade”, aconselha.
Outra dica que ele dá é a importância de levar em consideração quem é o seu público.
Que tipo de looks os clientes
mais buscam? Qual a peçachave da estação e que faz a ca-

beça das suas clientes? Qual faixa etária? Hábitos? Preferências? Padrão econômico? Ele
afirma que criar um ambiente
adequado que favoreça a obtenção de boas imagens também é importante. “A nitidez
dos detalhes de uma foto não
deve ser revelada unicamente
pelo flash. Aliás, se possível, até
evite o uso dele. O ideal é sempre priorizar a luz natural,

portanto, procure um ambiente sempre iluminado na
hora de tirar fotos para o Instagram de sua loja”.
“Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa”,
alerta o fotógrafo. Seja uma câmera profissional, seja do seu
smartphone, é possível obter
bons resultados. Para tanto,
há um fator que muitas vezes
passa desapercebido. Se trata
da lente da câmera. Teste pessoas reais e manequins. Quando você mesmo posa como modelo para as fotos, vestindo as
roupas que você revende, você
humaniza a marca da loja.
Você pode usar modelos reais,
amigas e clientes da loja. “Pense na roupa e na composição
do cenário. Repare todos os
detalhes da roupa, antes de
fotografar e postar”, diz Paulo.
Manter um padrão também
é um fator a ser considerado na
hora de divulgar seu produto.
De acordo com o profissional, é
importante para a identidade
visual de sua loja, que você
mantenha um padrão, sobretudo no material de divulgação
dos produtos. “Aposte na variação de ângulos. Uma boa
foto deve contar uma boa história, isso é fato. Para criar
uma narrativa interessante, explore ao máximo a variação dos
ângulos”. Outra dica valiosa é
fugir do zoom, ao invés de dar
aquele popular e ‘mágico’
zoom, se aproxime para realizar o registro. E por fim, faça
uma edição. “Há inúmeros aplicativos fáceis e muito intuitivos
para você usar no próprio celular. Até mesmo o Instagram
possui alguns recursos que irão
otimizar a foto e deixá-la mais
atraente”, finaliza o fotógrafo.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornalO Hoje)

SUPER
tTELA
FiLMeS
Os Salafrários - em os salafrários, Clóvis (Marcus Majella)
reencontra lohane (samantha
schmütz), sua irmã adotiva que
não via há anos. enquanto Clóvis está sendo procurado pela
polícia após aplicar um golpe
em japoneses, lohane também está em maus bocados, já
que sua fonte de renda foi
apreendida por agentes da prefeitura. Juntos, eles buscam superar as diferenças, a falta de
intimidade e dar a volta por
cima. Direção: Pedro antonio.
elenco: Marcus Majella, samantha schmütz. streaming:
netflix.
Os Quatros Paralamas - Dirigido por Roberto Berliner, que
acompanha a banda desde o
início no Circo Voador, em 1983,
este filme sobre música e amizade fala da relação dos três
que sobem ao palco (Herbert,
Bi e João), mas também de um
quarto elemento, que aparece
pouco na mídia, mas tem papel
fundamental: José Fortes, o
empresário. em um papo na
sala da casa de Bi Ribeiro, os
quatro lembram a carreira, falam sobre sua amizade inabalável e tocam músicas que fazem parte dessa trajetória de
quase 40 anos. Direção: Roberto Berliner, Paschoal samora. streaming: netflix.
Chorão: Marginal Alado - o
documentário retrata a vida e a
carreira do cantor brasileiro
Chorão, líder da banda Charlie
Brown Jr. além de depoimentos
sobre sua vida pessoal e profissional e imagens de arquivo,
o filme acompanha a história de
uma das estrelas do rock mais
importantes do Brasil. Chorão
viveu duas décadas intensas

‘Chorão: Marginal Alado’ retrata a vida do cantor brasileiro Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr.
de sucesso nacional e internacional, cheios de momentos
polêmicos, até sua morte prematura, por overdose de drogas, em 2013. Direção: Felipe
novaes. streaming: now.
100% Lobo - Freddy vem de
uma família cheia de lobisomens e tem certeza que um
dia se tornará um amedrontador lobo. Contudo, quando
chega sua hora, algo dá errado em sua transformação e
ele vira um feroz... poodle. o
jovem precisará, então, superar seu fofo exterior e provar
que seu coração ainda é 100%
lobo, como o resto da família.
Direção: alexsstadermann.
elenco: samara Weaving, Jai
Courtney, RhysDarby. streaming: Telecine.
SéRieS
Mare ofEasttown - em Mare
ofeasttown, uma detetive
(Kate Winslet) de uma peque-

na cidade da Pensilvânia decide investigar o assassinato
de um cidadão local, enquanto tenta de tudo para não deixar que seus problemas pessoais façam sua vida desmoronar ao seu redor. Direção:
Brad ingelsby. elenco: Kate
Winslet, Julianne nicholson,
Jean smart. streaming HBo.
Confronting a Serial Killer esta é uma série documental
que narra a relação sem precedentes entre a famosa escritora e jornalista Jillian lauren e
o assassino em série mais prolífico da história americana:
sam little, que morreu em dezembro de 2020, aos 80 anos,
enquanto cumpria sua pena
na cadeia. a partir de depoimentos de lauren e vários investigadores, sobreviventes e
familiares das vítimas, a produção detalha a corrida contra
o tempo na qual a jornalista
embarcou para identificar as vítimas de little antes que fosse

tarde demais. Cerca de 93 pessoas morreram nas mãos de
little, que cometeu seus crimes
durante décadas e sempre conseguiu fugir das autoridades.
os fatos só vieram à público depois que ele foi considerado culpado pelo assassinato de três
mulheres na cidade de los angeles. Posteriormente, little
chegou a falar de outras atrocidades que perpetrou. os cinco episódios lançam, portanto,
luz sobre as defasagens do sistema de justiça criminal dos
eua, incluindo o preconceito
contra comunidades marginalizadas – especialmente mulheres negras. Direção: PoKutchins. streaming: starzplay.
Bull - o Dr. Jason Bull (Michael
Weatherly) é um advogado
cheio de talentos. Com seus
três Ph.Ds, ele une psicologia,
intuição e alta tecnologia para
planejar cada passo dos casos
de seus clientes. sua empresa,
a Trialanalysis Corporation, em-

prega diversos especialistas,
como Marissa Morgan (genevaCarr), uma mestre da linguística que já trabalhou para o
Pentágono; Danny James (Jaime
lee Kirchner), um ex-detetive da
polícia de nova York; CableMcCrory (annabelle attanasio),
uma jovem hacker; Chunk Palmer (Chris Jackson) um jogador
de futebol aposentado que ganha a vida como estilista, preparando a performance dos
clientes na hora dos julgamentos. Bull também emprega
seu cunhado Benny Colón
(Freddy Rodriguez), que interpreta o advogado de defesa
durante os ensaios. Direção:
Paul attanasio. elenco: Michael
Weatherly, Freddy Rodriguez,
Christopher Jackson (ii). streaming: Paramount+.
Sexify - sexify acompanha natalia (aleksandraskraba), uma
jovem desenvolvedora de software que sabe muito sobre programação e pouco sobre sexo.
Determinada a entender melhor os mistérios do orgasmo feminino, ela resolve criar um
aplicativo inovador para ajudar
outras garotas que, assim como
ela, têm dificuldades de explorar o prazer próprio. ao lado de
suas amigas Monika (sandra
Drzymalska) e Paulina (Maria sobocinska), natalia mergulha em
uma pesquisa que promete ser
muito satisfatória, esperando
assim desmistificar o assustador
mundo da intimidade e, ainda,
ganhar uma competição de tecnologia interuniversitária. Mas,
por estar trabalhando com um
assunto tabu, ela precisa enfrentar diversos obstáculos e resistências ao longo do caminho. Direção: PiotrDomalewski.
elenco: aleksandraskraba, sandra Drzymalska, Maria sobocinska. streaming: netflix.
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Negócios
Paulo Guedes,
comemorou os
dados positivos e
acredita que com
a vacinação, o
país está
retomando o
crescimento
econômico
sustentável

Agro goiano tem saldo de 1.675
postos de trabalho em março
Os números do Caged mostram que
foram registrados
4.058 admissões e
2.383 demissões no
período
Nielton Soares
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) mostra que em Goiás
a agropecuária foi o setor
com o segundo maior saldo
para o mês de março. Os números divulgados na última
quarta-feira (28/4) apontam
que foram registradas 4.058
admissões e 2.383 demissões
com saldo do setor de 1.675
novos postos de trabalho.
Para a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás
(Faeg), o resultado é proveniente das atividades de apoio
à agricultura e pecuária, que
gerou 951 postos de trabalho,
com destaque para o serviço
de preparação de terreno, cultivo e colheita (+ 438 postos),
seguido por atividades de póscolheita (+ 361), horticultura e
floricultura (+ 454 postos) e
produção de lavouras temporárias (+ 426 postos).
Nesse contexto, o segmento de produção de sementes e
mudas certificadas registrou
número de desligamentos superior ao de admissões, o que
resultou em saldo negativo
de 104 postos. O mesmo movimento foi visto na produção
de lavouras permanentes que
fechou o mês de março com
saldo negativo de 85 postos.

Esses números são reflexos do
fim do período de plantio do
milho e pelo encerramento
da colheita de soja em Goiás.
Período que finaliza os contratos de trabalho dos chamados safristas.
Já no cenário nacional, o
agro também registrou saldo
positivo para o terceiro mês
deste ano, com 3.535 novos
postos. No acumulado dos
três primeiros meses, o saldo
do setor foi de 60.575 postos.
Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em
que o saldo foi de 12.607, o
resultado deste 1º trimestre/2021 obteve crescimento
em mais de 300%.

184 mil empregos

Dados do Caged, divulgados pelo Ministério da Economia, o Brasil registrou
184.140 postos de trabalho no
mês de março. Esse foi o saldo de 1.608.007 admissões e
de 1.423.867 demissões com
carteira assinada.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, comemorou
os dados positivos e 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”, afirmou,
durante coletiva virtual para
divulgar os dados do Caged.
Nesse sentido, todo o estoque de empregos formais no
país, que é a quantidade total
de vínculos celetistas ativos,
chegou a 40.200.042, no mês
passado, o que representa uma
variação de 1,46% em relação
ao mês anterior. No acumulado deste ano, foi registrado
saldo de 837.074 empregos,
decorrente de 4.940.568 admissões e de 4.103.494 demissões até março.

Atividades em destaque

No mês passado, os números 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 brasileiras 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%).
Por outro lado, 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%.
Em relação ao 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%. (Especial
para O Hoje)

