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Lei garante
Maconha para
fins medicinais
Após anos de lutas e reivindicações,
maconha para fins medicinais terá
distribuição gratuita. Romário poli-
carpo (patriota), assinou promulgação
da lei 10.611, que estabelece política
pública e distribuição de maconha
medicinal na Capital. Cidades 10

�
lEia nas Colunas

xadrez: A Secretaria da Economia
flagrou uso de veículos do Estado em
viagens particulares. Política 2

Jurídica: Superior Tribunal de Jus-
tiça unifica base de cálculo para re-
mição de pena pelo estudo.
Cidades 10

leitura: Obra-prima do historia-
dorCarter G. Woodson ‘A(des)educa-
ção do negro’ reascende debate sobre
o ativismo negro depois de décadas.
Essência 14

implantação do sistema de
reciclagem e seus desafios

FrANcisco oliveirA

Opinião 3

Pedro Paulo
divide grupo de
oposição à OAB
o anúncio da intenção de pedro
paulo de medeiros em concorrer às
eleições para a presidência da or-
dem dos Advogados do Brasil (oAB
Goiás), que acontecerá em novem-
bro deste ano, movimentou o gru-
po Nova ordem para enfrentar a
chapa ligada ao atual presidente,
lúcio flávio. Política 6

Logística para 
vacinas da Pfizer 
ainda é incerta
A secretaria de saúde de Goiânia
ainda não definiu como será o ar-
mazenamento das doses destina-
das ao município. os imunizantes
recebidos pelo Brasil na sexta-
feira (30), precisam ser armaze-
nados em temperaturas abaixo
de 70ºC e por isto, devem ficar, a
princípio, estocados em super-
freezers ufG. Cidades 11

Vereadora Valéria
minimiza embate
entre Cruz e o MDB
em meio a polêmica entre o prefei-
to Rogério Cruz e o mDB, finalmen-
te a veadora licenciada de Apareci-
da de Goiânia, valéria pettersen foi
empossada na sexta-feira (30), no
cargo de secretária municipal de Re-
lações Institucionais da prefeitura
da capital. Política 2

Vila noVa Vence
Anápolis e garante
próxima fase
Com boa atuação do ataque, o
vila Nova é o primeiro classifica-
do para as semifinais do Cam-
peonato Goiano. Depois de vencer
o Anápolis por 3 a 0 na ida, no fim
de semana passado, o Tigre voltou
a triunfar diante do Galo. Desta
vez, em Goiânia. Esportes 8

Desemprego crescente
dificulta retomada
econômica do país
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e estatística (IBGe, o total de pessoas desem-
pregadas no país atingiu neste começo de 2021
níveis recordes. o número crescente de desocu-
pados só não é maior por conta dos efeitos da pan-
demia e das medidas de restrição à circulação de

pessoas adotadas por governos estaduais e pre-
feituras. o total de trabalhadores desocupados só
não aumentou mais porque milhões deles de-
sistiram de buscar uma colocação, seja por fal-
ta de vagas disponíveis, seja por conta das me-
didas de distanciamento social. Economia 4

W
esley Costa

A nova tecnologia de radioterapia do hospital Araújo Jor-
ge insere Goiás entre os principais centros médicos espe-
cializados do mundo no tratamento oncológico. Cidades 9

Novo aparelho para tratamento
de câncer do Araújo Jorge

inspiração
e RomANTIsmo De

marília
mendonça

Essência 14

agenda culTural
GusTAvo lImA fAz
show DIGITAl Ao
vIvo sáBADo (1º)

Essência 16

Tendência
ImpoRTâNCIA De esTAR
vesTIDo CoRReTAmeNTe
No TRABAlho

Essência

Duplicação dos mais de 800 quilômetros da BR-153 implicará em investimentos bilionários no trecho que vai de Aná-
polis até a Aliança do Tocantins, gerando milhares de empregos. Consolida também a estaratégia do governador Ro-
naldo Caiado no fortaleceimento econômico e social das regiões Norte e Nordeste de Goiás. Política 5

Duplicação da BR-153 vai gerar milhares de empregos
Eixo dEsEnvolvimEntista

Essência 13



o leilão de concessão da Companhia estadual de águas
e esgotos (Cedae) do Rio de Janeiro resultou na venda de
três blocos por R$ 22,69 bilhões, com ágio de até 187% em
um dos blocos. o processo ocorreu nesta sexta-feira (30),
na bolsa de valores B3, em são paulo, e contou com a pre-
sença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do go-
vernador do Rio, Claudio Castro, e de ministros.

A companhia foi dividida em quatro blocos. o bloco 1
foi arrematado pelo consórcio Aegea, por R$ 8,2 bilhões,
com ágio de 103,13%. o bloco 2 ficou com o consórcio Iguá
projetos, por R$ 7,286 bilhões, com ágio de 129,68%. o blo-
co 3 não obteve proposta, pois o único interessado, o con-
sórcio Aegea, não prosseguiu na oferta. o bloco 4 foi ar-
rematado pelo consórcio Aegea por R$ 7,203 bilhões,
com ágio de 187,75%.

o bloco 1 inclui a zona sul do município do Rio, o mu-
nicípio de são Gonçalo e mais 16 municípios do interior do
estado. o bloco 2 inclui os bairros cariocas de Barra da Ti-
juca e Jacarepaguá, mais os municípios de miguel perei-
ra e paty do Alferes. o bloco 3, que não foi arrematado, in-
clui os bairros da zona oeste do Rio, mais seis municípios
do interior e da região metropolitana. o bloco 4 inclui os
bairros do centro e da zona norte da capital, mais oito mu-
nicípios da Baixada fluminense.

os vencedores do leilão deverão universalizar o for-
necimento de água e esgoto para mais de 12,8 milhões de
pessoas em até 12 anos, objetivo previsto no novo marco
regulatório do saneamento. o projeto deve gerar 45 mil em-
pregos e investimentos de cerca de R$ 30 bilhões.

Processo foi realizado na bolsa de valores B3, em São Paulo
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Leilão da Cedae
vende três blocos
da companhia por
R$ 22,6 bilhões

Samuel Straioto

A vereadora licenciada de
Aparecida de Goiânia, valéria
pettersen (mDB) foi empossada
nesta sexta-feira (30), no cargo
de secretária municipal de Re-
lações Institucionais da pre-
feitura da capital. valéria ten-
tou minimizar desgastes entre
o prefeito Rogério Cruz, lide-
ranças do partido Republicanos
e emedebistas, já que membros
do partido desembarcaram da
administração em 5 de abril. o
prefeito de Aparecida, Gustavo
mendanha e o presidente es-
tadual do mDB, Daniel vilela,
recomendaram que valéria
não assumisse o cargo. A se-
cretária declarou que preten-
de colaborar com Goiânia,
mas não esquecendo das bases
em Aparecida.

“ele (Gustavo mendanha)
já me aconselhou sempre, é
um grande político. eu ex-
pliquei a minha motivação. A
Câmara em Aparecida é 100%
do prefeito, não tem discor-
dância. hoje vou poder con-
tribuir muito mais com meus
colegas em Brasília, organi-
zando Goiânia, com progra-
mas nos ministérios. eu aju-
dei muitas pessoas quando

atuei em Aparecida. Nesse
sentido é que expliquei ao
meu prefeito o meu presi-
dente Daniel (vilela)”, relatou
valéria pettersen.

o prefeito Rogério Cruz
afirmou que a missão da se-
cretária é grande: “ir à Brasí-
lia buscar dinheiro para Goiâ-
nia”. “espero que tenha todas
as condições necessárias para
que tenhamos uma gestão in-
teligente, transparente e de-
dicada. Trazendo ao povo
goianiense qualidade de vida.
Todos aqui tem uma respon-
sabilidade muito grande em
fazer Goiânia crescer e se-
guir em frente”, declarou o
prefeito da capital. Além de
valéria, também tomaram
posse: fábio Cammarota,
como titular do escritório de
prioridades; e André Rodri-
gues, como secretário de Ino-
vação Ciência e Tecnologia.

A posse de valéria petter-
sen teve a presença de lide-
ranças como os deputados
federais professor Alcides
(pp) e João Campos, que é o
presidente estadual do Re-
publicanos. João Campos dis-
se que não há dificuldade
para retomar diálogo com
emedebistas. ele espera que

valéria colabore neste traba-
lho. “o partido não expulsou
agentes políticos do mDB que
ocupavam secretarias na ges-
tão municipal, não os expul-
samos da administração. eles
tomaram a atitude de deixar
o governo e nós respeitamos
isso. Como a iniciativa [de
retirar o time de campo] foi
dos integrantes do mDB, da
nossa parte não há dificul-
dade em retomar diálogo e se
houver conveniência de com-
posição, compor”, destacou
João Campos.

valéria pettersen foi secre-
tária especial de projetos e
Captação de Recursos em Apa-

recida de Goiânia durante a
gestão maguito vilela, com fun-
ções iguais às que são desen-
volvidas pela secretaria de Re-
lações Institucionais na pre-
feitura de Goiânia. A vereado-
ra pediu licença durante sessão
realizada no dia 14 de abril, um
dia após o prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos),
publicar decreto com a no-
meação dela para a pasta no
paço goianiense. Desde então,
a cadeira no legislativo de Apa-
recida está vaga, sem que o su-
plente, Arnaldo leite (mDB), as-
suma a vereança.

“eu fui convidada a valéria
com o perfil técnico, com ex-

periência em obras. Não foi a
valéria do mDB, não foi um
acordo partidário. foi um con-
vite pela formação técnica que
eu tenho. Conversei com o pre-
feito Gustavo, conversei com o
meu presidente Daniel. o pre-
feito Gustavo até destacou que
eu posso ter prejuízo político. o
presidente achava que neste
momento era complicada pela
situação vivida por Goiânia.
eu ajudei na eleição em Goiâ-
nia, na transição em Goiânia,
eu sei dos problemas que Goiâ-
nia enfrenta”, destacou a nova
secretária de Relações Institu-
cionais da prefeitura. (Espe-
cial para O Hoje)

Valéria foi empossada secretária municipal de Relações Institucionais de Goiânia

Vereadora licenciada de Aparecida to-
mou posse ao lado de outros secretá-
rios municipais nesta sexta-feira

A secretaria da economia flagrou uso de
veículos do estado em viagens particulares,
transporte de servidores para residência,
mudanças de endereço e compras em super-
mercados. A revelação é da Corregedoria da
pasta. e para prevenir esse tipo de ocorrência
e marcar firme no monitoramento dos veí-
culos, a secretária Cris-
tiane schmidt discutiu o
assunto com membros
da superintendência
de Gestão Integrada e
da Corregedoria fis-
cal, como forma de
aprimorar o con-
trole do uso da
frota na esfera da
pasta. A Correge-
doria e a superin-
tendência de Ges-
tão atuam em con-
junto para alinhar as
medidas para acabar
com infrações. 

Servidores utilizaram veículos
oficiais para fins pessoais 

Punição  
A Corregedoria fiscal assegura que infrações

disciplinares têm tratamento rigoroso no esta-
tuto do servidor, que prevê como penalidade
suspensão de 31 a 60 dias do servidor que
atentar contra as normas jurídicas. 

Sob pressão  
Com a tramitação da peC que estingue o Tri-

bunal de Contas dos municípios entrando em
contagem regressiva para a sua apreciação em
plenário, a pressão recaiu nos ombros do con-
selheiro Nilo Resende, para que ele peça apo-
sentadoria, para ceder vaga à Alego.  

Carimbado  
ex-deputado estadual, com base eleitoral na

região de Quirinópolis, Nilo Resende foi indi-
cado para o TCm, pela Alego, em abril de 2013,
e nomeado por decreto do então governador
marconi perillo. 

Renda mínima 
Da tribuna, o deputado Antônio Gomide

(pT) insiste em sensibilizar o governo pela
criação de um programa de renda mínima. ele
observa que 18 estados e também o Distrito
federal já contam com programas de auxílio
às famílias vulneráveis. “Além da covid-19 é
preciso combater a fome”, sentencia. 

Terreno marcado
por conta de posições contrárias mani-

festadas pelo prefeito de Aparecida de Goiâ-
nia, Gustavo mendanha (mDB), o deputado
professor Alcides (pp) fez questão de presti-
giar a posse da vereadora valéria pettersen
no comando da secretaria de Relações Insti-
tucionais da prefeitura de Goiânia. 

De pijama  
Investigado pelo superior Tribunal de Jus-

tiça (sTJ), por denúncia de recebimento de R$
800 mil, por suposto favorecimento a uma usi-
na de álcool, quanto à concessão de causa ju-
dicial, o desembargador orloff Neves Rocha
pediu aposentadoria voluntária, já concedi-
da pelo presidente do Tribunal de Justiça, Car-
los Alberto frança. 

Prestígio  
enquanto o senador luz do Carmo (mDB)

reclama que está sendo, antecipadamente, ali-
jado da chapa majoritária governistas, para
tentar a reeleição, o nome quase certo – o se-
cretário da fazenda de são paulo, henrique
meirelles (psD) foi convidado pelo deputado
correligionário francisco Jr para participar de
audiência sobre retomada econômica. 

2 por meio de ofício, o ministério pú-
blico federal cobrou informações das pre-
feituras de morrinhos, Goiatuba e
Itumbiara, sobre o plano de imunização
de professores contra a Covid-19. 
2 por decisão do Tribunal superior elei-
toral, fica mantido o poder da polícia ju-
diciária para instaurar inquérito de ofício
e apurar infrações eleitorais. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Valéria pettersen minimiza
embate entre Cruz e MDB
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Vantagens da
sustentabilidade econômica?

Francisco Oliveira

mesmo com a popularização de assuntos re-
lacionados à reciclagem, o Brasil ainda enfrenta
muitos desafios para implementar ações e cons-
cientizar a população a respeito da importância
e urgência do descarte correto e reaproveita-
mento do lixo. As barreiras encontradas são
grandes e um longo caminho ainda deve ser per-
corrido. mas, a grande questão é que
o tempo está ficando cada vez mais
curto porque 41,6% das 78,3 mi-
lhões de toneladas de resíduos ge-
rados anualmente ainda têm desti-
nação inadequada, segundo levan-
tamento da Associação Brasileira
de empresas de limpeza pública e
Resíduos especiais (Abrelpe) e, de
acordo com uma pesquisa do Banco
mundial, caso não ocorra uma mu-
dança nos atuais padrões, a quanti-
dade de lixo despejada no mundo
crescerá 70% até 2050.

esses números podem não signi-
ficar tanto para quem não entende
a gravidade da situação. mas, atualmente, o Bra-
sil ocupa a quarta posição entre os países com
maior produção de lixo plástico, segundo um es-
tudo da world wildlife fund (wwf). e somente
17% da população do país é atendida pela coleta
seletiva, de acordo com um relatório de 2018 da
oNG Compromisso empresarial de Reciclagem
(Cempre) e, para piorar, há sete anos, lixões a céu
aberto deveriam ter sido erradicados nos muni-
cípios de todo o país, seguindo a política Nacio-
nal de Resíduos sólidos (pNRs). porém, o prazo foi
prorrogado para 2022 para cidades com mais de
100 mil habitantes.

Destaco esses dados para mostrar que os de-
safios estão por todas as partes, desde a mudança
cultural da população, até mesmo ações efetivas
por parte do poder público e privado. mas, também
sabemos que se tornar ambientalmente respon-
sável não é uma tarefa fácil para todos. É neces-
sário entender que somente fechar a torneira ao
escovar os dentes ou não jogar um papel na rua
não é o suficiente. Todos devem ser reeducados

para compreender e colocar em prá-
tica o conceito os três "Rs": reduzir,
reutilizar e reciclar. para se ter uma
ideia, um estudo feito pelo Ibope re-
velou que 75% das pessoas dizem não
separar os materiais recicláveis em
casa - e acredite, grande maioria
não tem a mínima noção de como fa-
zer essa seleção dos resíduos.

Além dos governos, empresas ne-
cessitam investir em parcerias para
adotar políticas sustentáveis. mui-
tas, já estão aplicando estas práticas,
como companhias que fornecem re-
compensa pela devolução de emba-
lagens usadas, praticando a logística

reversa e incentivan-
do o seu consumidor
final para adotar esta
mudança de compor-
tamento. mas, ainda é
preciso muito mais.

falta conhecimen-
to, investimento, res-
ponsabilidade ambien-
tal e social. para mudar
o mundo, é necessário
mudar o ser humano e
isso deve acontecer já.

Rosalvi Monteagudo

A grande provocação de uma política eco-
nômica seja empresarial ou governamental é
produzir crescimento econômico, lucro, ren-
da e gerar empregos sem ocasionar danos ao
meio ambiente.

A questão não resolvida da destruição do meio
ambiente pelo homem é um grande problema. o
crescimento das cidades, as indústrias e os veícu-
los causam prejuízos com efeitos de transtorno no
ar, solo e as águas. As queimadas e o desmatamento
lesam o uso racional dos recursos na-
turais. o desenvolvimento é indis-
pensável, porém o ser humano ne-
cessita respeitar o meio ambiente,
pois ficamos na dependência pela so-
brevivência do planeta.

É importante que haja a susten-
tabilidade econômica nas ações di-
rigidas para a produção de bens e
serviços, porém estes são obrigados
por compromissos com o futuro das
próximas gerações.

o desenvolvimento sustentável
é indispensável para que haja uma
interação entre o desenvolvimento
econômico, a preservação do meio
ambiente e o desenvolvimento so-
cial com justiça para o presente e gerações fu-
turas. o combate ao desmatamento ilegal das ma-
tas e florestas são fatores que visam o desen-
volvimento sustentável.

Com a implantação de uma economia sustentável
o homem institui uma relação entre o desenvolvimento
econômico e a preservação do meio ambiente.

o desenvolvimento sustentável é uma grande
luta do século XXI para o controle do desmata-
mento. No Brasil, o desenvolvimento sustentável é
de forma lenta, apesar da origem da consciência
ambiental e muitas empresas visam o lucro, dei-
xando de lado as questões ambientais e sociais.

Infelizmente é grande o desmatamento nas
florestas e uso de combustíveis. A reciclagem
do lixo faz maior extensão nos últimos anos,
ainda há existência de lixões ao ar livre. A po-
luição do ar, dos rios e solo ainda são proble-
mas financeiros.

o maior desafio da sustentabilidade econômi-
ca é o progresso empresarial, gerar lucros e em-
pregos com o objetivo administrativos e econômi-
cos que procuram a preservação do meio ambiente
e recursos naturais para gerações futuras.

A sustentabilidade empresarial tem sido
muito desenvolvida pelas responsabilidades

ambientais e sociais que ganham a capacidade
de julgar os valores dos consumidores que fa-
cilitam as empresas. esta que visa ser susten-
tável se inquieta com o social ou comunidade em
seu entorno e colaboradores. A sustentabilida-
de econômica está associada à sustentabilidade
empresarial. esta é muito usada porem é uma
metodologia difícil de implantar, uma vez que
está subordinado ao investimento, mudança de
cultura, donos e funcionários.

Na América latina dá-se conta de que a
sustentabilidade traz retorno financeiro. A sAp

empresa de software de gestão em
parceria com a CIo Research e a
seekment, obtido o resultado pela
“estadão/Broadcast” “mostrou que
60% dos executivos de quatro gran-
des economia da região, inclusive,
o Brasil, a sustentabilidade, seja ela
ambiental, social ou de governan-
ça, pode trazer ganhos reais”(esta-
dão de 18/03/2021/ economia).

o honesto não significa que
vai pagar mais. A percepção do
consumidor valoriza o produto
sustentável. este estudo demons-
trou que 46% de companhias ex-
ploraram as condições favoráveis
à sustentabilidade, enquanto 22%

estão estudando implementar em breve. o
Brasil é o que tem menor quantidade de em-
presas com uma estratégia de sustentabilidade
em andamento.

hoje já é possível um país lucrar tendo uma
consciência ambiental e se tornar uma socieda-
de estável e justa. A sustentabilidade econômica
trata de descobrir soluções que não sejam caras
e que deem proveitos rápidos. porém para que
um país torne-se sustentável, é necessário criar
políticas em todos os setores da economia para
buscar apoiar as empresas a mudarem suas ati-
tudes e focos e tornar-se livre da dependência em
recursos externos.

A decisão em pro-
teger florestas preci-
sa do desenvolvi-
mento sustentável,
inclusão social e de
geração de emprego,
dessa forma garan-
tem a proteção am-
biental. Atualmente
a solução para a sus-
tentabilidade torna-
se urgente.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rosalvi Monteagudo é
contista, pesquisadora,
professora, bibliotecária,
assistente agropecuária 

Francisco Oliveira é enge-
nheiro civil e mestre em
Mecânica dos Solos, Fun-
dações

Alvarás
eu nunca entendi a necessidade da prefei-

tura de Goiânia se demorar tanto para emitir
um alvará de funcionamento. De certa forma,
a prefeitura acaba se prejudicando pela pró-
pria demora. Quanto mais eles demoram,
mais a empresa fica sem gerar emprego e ren-
da, logo menos tributos são gerados. No en-
tanto, parece que burocrata não consegue en-
xergar um palmo a frente do nariz, quem dirá
fazer um planejamento em longo prazo. To-
mara que o próximo prefeito ou prefeita dê um
jeito de agilizar isso.

Agenor Almeida
Goiânia

Cloroquina
há alguns dias, minha mãe foi diagnosticada

com coronavírus. Não pudemos dizer que foi algo
surpreendente, pois ela trabalha como enfer-
meira na linha de frente do combate à doença. A
primeira coisa que fizeram foi receitar a hidro-
xicloroquina, antes mesmo de sair o resultado. No
começo, o medicamento fez mal a ela, mas assim
que foi constatado o resultado positivo para Co-
vid-19, os sintomas não foram tão fortes. pode-se
dizer que a cloroquina ajudou a minha mãe, mas
é preciso tomar cuidado. ela é um medicamento
que não é 100% efetivo, então é preciso ter um
acompanhamento correto para utilizá-la. me dá
ódio as pessoas leigas que não sabem nada do as-
sunto e criticam totalmente a cloroquina, ou
acham que ela é a salvação.  

Lúcia Meire
Aparecida de Goiânia

{ Nós estamos
revertendo a
verba do kit
para o cartão 
e isso vai
garantir a
continuidade
do atendimento
às famílias
superintendente de Organização e
Atendimento Educacional da Seduc,
Patrícia Coutinho sobra a criação de
um cartão anunciado pelo governador
de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) que
será destinado a compra de alimento
para as famílias.

Implantação do sistema de
reciclagem e seus desafios

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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78 milhões
de toneladas
de resíduos

têm
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inadequada
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@jornalohoje
“o cara viu a coisa ficando feia e deu no pé”,
comentou o internauta sobre o caso do mo-
rador que xingou, ameaçou e foi preso de-
vido à injúrias raciais. A polícia encontrou 3
armas em um cofre na casa do meliante.

Manoel Messias Peu Peu

@ohoje
“vacinar professores pra quê??? eles só fica
em casa”, indagou o internauta sobre a va-
cinação dos professores para o retorno se-
guro das aulas presenciais ainda em agosto. 

Karlos Souza

@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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em sua medição convencional, adotada
internacionalmente, o total de pessoas de-
sempregadas no país atingiu neste começo
de 2021 níveis recordes desde o começo da
série histórica mais recente da pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua
(pNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e estatística (IBGe) desde 2012.
pode parecer de certa forma paradoxal, mas
o número de desocupados só não é ainda
maior por conta dos efeitos da pandemia e
das medidas de restrição à circulação de pes-
soas adotadas por governos estaduais e
prefeituras. entre outros impactos, a crise
causou a saída do mercado de pouco mais
do que 11,0 milhões de trabalhadores des-
de o quarto trimestre de 2019.

Com a debandada de todo esse contin-
gente, literalmente expulso do mercado de
trabalho pela retração observada na oferta
de empregos, pela falta de opções mais dig-
nas de trabalho e por desalento em relação
à possibilidade de conseguir algum tipo de
ocupação, as estatísticas para o desemprego
passaram a oferecer um retrato parcial da
realidade nesta área. Isso não significa que
os dados estejam equivocados ou venham
sendo “manipulados”. Não se trata disso, nes-
te caso pelo menos. pelos padrões aceitos e
aplicados internacionalmente, inclusive pelo
IBGe, são consideradas desempregadas
aquelas pessoas que continuaram a procu-
rar emprego na semana em que a pesquisa
é realizada. Aqueles que mesmo desempre-
gados desistiram de continuar buscando
uma vaga, qualquer que tenha sido o moti-
vo, deixam a estatística do desemprego e pas-
sam a entrar na pesquisa como pessoas
fora da força de trabalho.

No quarto trimestre de 2019, perto de
65,429 milhões de trabalhadores encontravam-
se fora da força de trabalho, número que su-

biu para 76,431 milhões no trimestre encer-
rado em fevereiro deste ano, numa alta de
16,8% (11,002 milhões a mais, portanto). No
mesmo intervalo, o número de ocupados caiu
9,2%, saindo de 94,552 milhões para 85,899 mi-
lhões, correspondendo ao fechamento de
8,653 milhões de empregos. o número de de-
socupados, apesar de tudo, registrou acrésci-
mo de 2,791 milhões (ou seja, praticamente um
terço do número de ocupações fechadas).
Ainda assim, o total de desempregados cres-
ceu fortemente, saindo de 11,632 milhões
para o recorde de 14,423 milhões atingido no
trimestre finalizado em fevereiro deste ano –
um salto de 24,0%. A taxa de desocupação su-
biu de 11,0% para 14,4%.

O tamanho do estrago
Como se pode perceber, o total de traba-

lhadores desocupados só não aumentou
mais porque milhões deles desistiram de bus-
car uma colocação, seja por falta de vagas dis-
poníveis, seja por conta das medidas de dis-
tanciamento social (ainda que o Brasil jamais
tenha adotado um lockdown de fato). A re-
lação entre o número de pessoas na força de
trabalho (ocupados e desocupados) e o total
de pessoas com mais de 14 anos de idade, que
girava ao redor de 62,0% antes da crise, bai-
xou para 56,8% em fevereiro deste ano. su-
pondo que essa participação retornasse aos
níveis pré-pandemia, a força de trabalho te-
ria hoje perto de 109,6 milhões de pessoas.
Como o país conseguiu gerar empregos para
85,9 milhões delas, em grandes números, o
total de desempregados cresceria em torno
de 64,0%, chegando muito próximo de 23,7
milhões (9,3 milhões mais do que o dado
atual). A taxa de desemprego, desta forma, es-
taria por volta de 21,6%, quer dizer, prati-
camente 50% a mais do que o índice regis-
trado oficialmente.

2 há outros caminhos para
atestar o estrago causado pela
crise e pela inoperância deli-
berada da equipe econômica
e do ministro dos mercados,
paulo Guedes, em prover po-
líticas e recursos necessários
para assegurar a sobrevi-
vência de empresas e a sub-
sistência de milhões de famí-
lias empurradas para a mi-
séria e a fome.
2 Além do número histórico
de desempregados, como nun-
ca antes na história recente
deste país, perto de 11,327
milhões de pessoas estavam
fora do mercado no trimestre
encerrado em fevereiro pas-
sado, mas se dispunham a
trabalhar caso conseguissem
uma colocação digna. Além
desses, outros 5,952 milhões
de trabalhadores estavam em
situação de desalento.
2 somando as três catego-
rias (desempregados, aqueles
que gostariam de trabalhar e
os desalentados), chega-se a
um total de 31,702 milhões de

pessoas, pouco mais de um
quinto da população com 14
anos ou mais. A força de tra-
balho avançaria para 117,601
milhões de trabalhadores
(17,2% a mais) e a taxa de de-
socupação saltaria para ina-
creditáveis 27,0% (diante de
21,2% em igual período do
ano passado, considerando
métrica idêntica).
2 Qualquer que seja a me-
dida, os dados da edição mais
recente da pNADC desmon-
tam a retórica do inconse-
quente Guedes.Não há reto-
mada à vista no curto prazo.
o emprego praticamente não
avança, o desemprego bate
recorde e o “desemprego
oculto” sugere um cenário
muito mais dramático para as
famílias e para a economia
como um todo.
2 mesmo a “reação” obser-
vada a partir de agosto do ano
passado tem sido liberada
pela informalidade, vale dizer,
por ocupações que não ofe-
recem direitos, nem garantias

e nem certezas. entre o tri-
mestre julho-agosto de 2020,
quando o total de ocupados
havia desabado para 81,666
milhões, e o trimestre de-
zembro de 2020 a fevereiro de
2021, com 85,899 milhões de
ocupados, foram abertas 4,233
milhões de vagas (alta de
5,2%). Desses, perto de 2,971
milhões foram para a infor-
malidade (70,2%), já que o
número de pessoas em ocu-
pações sem registro cresceu
9,6% no período, de 31,043 mi-
lhões para 34,014 milhões.
para registro, entre dezembro
de 2019 e agosto de 2020, fo-
ram destruídos 12,886 mi-
lhões de empregos (dos quais,
menos de um terço chega-
ram a ser recuperados).
2 Na verdade, quando se
considera o total de 85,899
milhões de ocupados no tri-
mestre dezembro-fevereiro,
ainda seria necessário criar
mais 8,553 milhões de ocupa-
ções apenas para retomar os
níveis do final de 2019.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Mercado de trabalho aprofunda sua
crise e volta a desmentir retomada

o primeiro relatório da reforma tributária será apre-
sentado até o próximo dia 3, prometeu o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur lira. o parlamentar di-
vulgou a data após se reunir com o ministro da economia,
paulo Guedes, na residência oficial da Câmara, e não des-
cartou a possibilidade de fatiar o texto.

lira disse ter enviado um ofício ao deputado Agnal-
do Ribeiro (pp-pB), relator da reforma tributária na co-
missão especial, com a data limite e prometeu engaja-
mento institucional da Câmara dos Deputados para fa-
zer a proposta avançar.

“eu entreguei ao ministro um ofício endereçado ao re-
lator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro, dando um
prazo máximo até o dia 3 de maio, para que nós tenha-
mos acesso ao relatório. para que possamos, o Brasil como
um todo, discutir esse assunto”, declarou lira. Guedes saiu
da reunião sem falar com a imprensa.

o presidente da Câmara acrescentou que existe a
possibilidade de a reforma tributária ser votada de for-
ma fatiada, com pontos menos polêmicos indo a ple-
nário primeiro. lira, no entanto, disse que um eventual
fatiamento será amplamente discutido entre os parla-
mentares e o governo.

“Nós não vamos aqui, absolutamente, discutir qual foi
a nossa conversa com o ministro, mas o que posso garantir
é que nós vamos marchar passo a passo. Discutindo essa
reforma pelo que nos une, pelo que é consensual, de ma-
neira organizada, com os líderes da casa, com o governo,
com o relator, com o senado”, disse.

Apesar de ter prometido uma data para a apresenta-
ção do primeiro relatório, lira não se comprometeu com
uma data para votação. Apenas disse que a discussão le-
vará meses e envolverá “todos os atores” em torno do
tema. para ele, a principal virtude da reforma consiste em
trazer segurança jurídica, simplificação tributária e
tranquilidade fiscal para o Brasil.

“estamos aqui ratificando que o interesse da Câmara
é justamente voltar, discutir com serenidade, com trans-
parência, amplitude, com debate claro, a reforma tribu-
tária que o Brasil tanto precisa. Isso junto com todos os
líderes, com o relator, o governo e o senado participan-
do também”, concluiu.

Teor da proposta
em tramitação desde 2019 em comissão especial do

Congresso, a reforma tributária reúne uma proposta
em tramitação na Câmara, outra proposta em trami-
tação no senado desde 2003 e um projeto de lei do go-
verno que unifica o programa de Integração social (pIs)
e a Contribuição para o financiamento da seguridade
social (Cofins) em um Imposto sobre valor Agregado
(IvA) federal.

o texto atualmente relatado por Ribeiro foi apresen-
tado à comissão especial pelo deputado Baleia Rossi (mDB-
sp), adversário de lira nas eleições para a presidência da
Câmara no início do ano. o ministério da economia ana-
lisa o texto para verificar se a proposta acarretará au-
mento de impostos. (ABr)

Data foi divulgada após reunião com Paulo Guedes

Brasil apoia proposta uruguaia
de reduzir tarifa do Mercosul

BALANÇO

Econômica
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Reforma
tributária terá
parecer até dia 3

o Brasil apoia a proposta do
uruguai de reduzir em 20% a
Tarifa externa Comum (TeC)
do mercosul até o fim do ano.
o apoio foi expresso pelos mi-
nistros da economia, paulo
Guedes, e das Relações exte-
riores, Carlos frança, na reu-
nião do Conselho mercado Co-
mum do bloco.

segundo a pasta, Guedes
transmitiu a mensagem de que
cada país do bloco tem neces-
sidades distintas e defendeu a
adoção de diferentes veloci-
dades de redução tarifária,
tanto por meio de acordos co-

merciais como por meio de
cortes unilaterais. Durante a
reunião, os representantes do
uruguai defenderam a redução
imediata de 10% na TeC e ou-
tro corte de 10% até o fim de
2021. Dessa forma, um produ-
to que paga 10% de Imposto de
Importação para entrar nos
países do mercosul passariam
a pagar 8%. A proposta teve a
oposição da Argentina.

Assim como em discurso
ao Congresso na semana pas-
sada, Guedes voltou a defender
a possibilidade de que cada
país do mercosul tenha auto-

nomia para negociar acordos
comerciais bilaterais. essas ne-
gociações, informou o ministro,
poderiam ocorrer com crono-
gramas distintos entre os mem-
bros do bloco ou mesmo indi-
vidualmente.

segundo o ministério da
economia, os demais sócios do
mercosul mostraram boa von-
tade em negociar uma flexibi-
lização das regras que atenda
aos interesses de todos os mem-
bros. A próxima reunião do
Conselho mercado Comum está
prevista para ocorrer em maio,
em Buenos Aires. (ABr)

os planos de saúde ganharam a adesão de 1 milhão
de beneficiários durante a pandemia do novo corona-
vírus no Brasil, aponta levantamento divulgado pela fe-
deração Nacional de saúde suplementar (fenasaúde)
a partir de dados disponibilizados pela Agência Na-
cional de saúde suplementar. segundo a fenasaúde, os
planos têm, atualmente, 48 milhões de beneficiários, o
maior número desde setembro de 2016. o aumento foi
maior nos planos coletivos empresariais, que cresceram
2,48%. A adesão dos idosos nesses planos foi ainda
maior, com uma expansão de 3,8% de pessoas com mais
de 59 anos. Na faixa abaixo dessa idade, o aumento fi-
cou em 2,36%. os planos individuais e familiares tive-
ram alta de 0,07% no número de novos beneficiários.
entre os idosos o índice ficou em 2,65%, contra uma
queda de 0,9% com menos de 59 anos.

EXPRESSA
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José Luiz Bittencourt

o leilão de concessão e ou-
torga da BR-153, já concluído,
implicará em investimentos
bilionários no trecho que vai de
Anápolis até a Aliança do To-
cantins, com pouco mais de
800 quilômetros – e pode ser
definido como mais um even-
to favorável ao governador Ro-
naldo Caiado e à caracterização
do seu período de gestão como
em sucedido em matéria de in-
teriorização do desenvolvi-
mento econômico.

esse é exatamente o signi-
ficado da BR-153 – ou Belém-
Brasília, codinome pelo qual fi-
cou conhecida em Goiás e no
país: uma estrada de desbra-
vamento de regiões isoladas ao
contexto estadual e nacional,
papel que foi cumprido com
força no passado, mas que ain-
da tem muito para render,
principalmente para o Tocan-
tins. só que não menos impor-
tante, também, para as duas
faixas geográficas mais atra-
sadas do território goiano, o
Norte e o Nordeste.

Desde a campanha vitorio-
sa de 2018 que Caiado fala em
estratégias especiais de forta-
lecimento econômico e social
para essas regiões, em especial
o Nordeste. o governador che-
gou até a implantar alguns pro-
jetos, como a diferenciação de
incentivos fiscais para a insta-
lação ali de projetos industriais.
A atração de investimentos em-
presariais, chave para qual-
quer processo de arrancada
na geração de renda e empre-
gos, é chave em situações críti-
cas como a do Nordeste goiano.
Infelizmente, não é fácil, dian-
te da distância e ao isolamento
em relação aos grandes centros
consumidores. 

É aí que entram os R$ 14 bi-
lhões de reais que o consórcio
vencedor do leilão da BR-153
vai investir em ações para me-
lhorar a rodovia e promover a
sua modernização, pelos pró-
ximos 35 anos. Goiás ficará
com 80% desses recursos por-
que o seu percurso vai gerar a
receita correspondente. Apesar
do prazo esticado, ainda assim
é muito dinheiro e muito di-
nheiro sempre traz conse-

quências positivas quando apli-
cado em obras públicas. Tanto
que, diretamente, milhares
de empregos serão gerados, a
maioria logo no início, com as
praças de pedágio (serão
nove) a mais ou menos cada
trecho de 80 a 90 quilômetros,
e a duplicação da pista.

o outro lado dessa moeda
de ouro será o salto de quali-
dade na logística que já é ra-
zoável: a malha viária do Nor-
te e Nordeste do estado está em
contínuo processo de aperfei-
çoamento, inclusive no que diz
respeito às Gos. os efeitos ten-
dem a ser multiplicados, des-
pertando o apetite de empresas
para o aproveitamento das po-
tencialidades locais, a começar
pelo complexo agropecuário,
passando pela mineração e pe-
las cooperativas de produção
(muitas em andamento acele-
rado, como a da mandioca para
a indústria cervejeira) e che-
gando até o negócio, em si, do
transporte – em sintonia com
outro trunfo que Goiáspode
exibir, a ferrovia Norte-sul

entre duas a três centenas
de municípios serão impacta-
dos, goianos e tocantinenses. A
pouca sinergia de hoje entre
um estado e o outro poderá flo-
rescer. A privatização da ro-
dovia, assim, finalmente leva-
rá a um segundo round na his-
tória dos torrões que a mesma
BR, quando foi construída, pos-
sibilitou conquistar (o termo

não é exagerado) e retirar da
condição de zonas segregadas
do resto do país.

Nenhuma rodovia brasilei-
ra foi e é tão estudada, em te-
ses acadêmicas, quanto a BR-
153, da mesma forma que ja-
mais qualquer outra foi tão
identificada com a necessidade
de unificação de uma nação de
proporções continentais e de-
safios maiores ainda. É quase
que um país antes e outro de-
pois, esse ainda com muito
para aproveitar da estrela mais
icônica da malha viária brasi-
leira, que extrapola o trecho da
Belém Brasília e na verdade vai
do extremo do Rio Grande do
sul ao extremo do pará, re-
produzindo a saga das pode-
rosas turnpikes norte-ameri-
canas na busca de uma identi-
dade comum em todas as ma-
nifestações da atividade ribei-
rinha por onde passam – fa-
zendas, cidades, fábricas, co-
mércio e serviços de todos os
tamanhos e uma intrincada
rede populacional à procura de
trabalho e sobrevivência.

Com a privatização, a BR-
153, no intervalo
Anápolis/Aliança do Tocantins,
passa a compor a estratégia do
governador Ronaldo Caiado
para fomentar a economia do
Norte e notadamente do Nor-
deste do estado. Isso, até então,
seria uma meta de alcance
custoso e complicado, perto
de irrealizável. Não à toa, o go-
vernador, enxergando a bela
oportunidade que se abriu,
comemorou com palavras de
entusiasmo o desfecho do lei-
lão – uma operação arriscada,
que vez ou outra, em se tra-
tando de rodovias, acaba se
frustrando. Nesse caso, deu
certo. os ganhos políticos são
do governador e de mais nin-
guém. (Especial para O Hoje)

Investimentos na rodovia vão 
gerar empregos e mais negócios:
Norte e Nordeste de Goiás 
poderão virar um novo Sudoeste

Privatização da BR-153 é ganho
extra para o governo de Caiado

poucos são os que conhecem a realidade da BR-
153, uma das mais extensas rodovias do Brasil, li-
gando extremos, mas reconhecida
popularmentepela fração que cruza Goiás e o To-
cantins, denominado de Belém-Brasília nos seus
pouco mais de 800 quilômetros. De fora a fora, o
seu nome correto é Transbrasiliana, com umtra-
jeto em torno de cinco mil quilômetros. 

ela é uma das obras de maior duração da his-
tória viária do país, iniciada antes dos anos 60 e
a partir transformada em um ser vivo em cons-
tante mutação, desde o acréscimo de novos tre-
chos, a pavimentação, a duplicação e a sua
consolidação como a principal estrada brasileira
de integração nacional.

Com a privatização, que, de quebra, ainda ar-
recadou R$ 320 milhões para os cofres do go-
verno federal, prometidos para reinvestimento
em grande parte em Goiás, a BR-153 apenas pros-
segue em sua agitação eterna, nãosó cumprindo a
obrigação de escoar o tráfego, mas influenciando
as imensidões que corta. 

o pioneirismo da inclusão das vastas áreas e
multidões de goianos esquecidos agora será substi-
tuído pela intensificação do avanço capitalista, não
mais simplesmente incorporando terras ou abrindo
espaço para o empreendedorismo. os investimen-
tos que cairão sobre a rodovia vão repercutir na
modernização das estruturas produtivas do Norte e
Nordeste, bem como na sua tão almejada expansão
– claro, sob os novos parâmetros da contempora-
neidade, como a questão social e a preservação do
meio ambiente.

É onde entra o governo de Goiás, beneficiário do
salto que se imagina com a reconstituição do eixo
de desenvolvimento econômico que a BR-153 re-
presenta e a possibilidade de elevação do IDh – Ín-
dice de Desenvolvimento humano de toda a região,
isso, sim, o resultado ideal que se espera para toda
essa movimentação deflagrada com a privatização.

fora Caiado, os agentes que militam na política
estadual parecem não perceber o que pode aconte-
cer de bom com uma nova explosão de crescimento
do Norte e Nordeste, sob o estímulo “recriação” da
BR-153 como instrumento eficaz de distribuição de
benefícios civilizatórios. É o que vem por aí e com
rapidez, dentro do espírito “selvagem” natural daq
expansão empresarial – em um dos episódios mais
relevantes da história das privatizações no Brasil. 

O outro lado dessa

moeda de ouro será

o salto de qualidade

na logística que já é

razoável: a malha

viária do Norte e

Nordeste do Estado

está em contínuo

processo de

aperfeiçoamento,

inclusive no que diz

respeito às GOs

Goiás é maior beneficiário
da “recriação” da rodovia

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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Dayrel Godinho 

o anúncio da intenção de
pedro paulo de medeiros em
concorrer às eleições para a
presidência da ordem dos Ad-
vogados do Brasil (oAB Goiás),
que acontecerá em novem-
bro deste ano, movimentou o
grupo Nova ordem para en-
frentar a chapa ligada ao atual
presidente, lúcio flávio.  

pedro paulo, que está
atuando na defesa do padre
Robson na operação vendi-
lhões, decidiu retornar após
conversas com o grupo de
oposição à frente da oAB-Go,
que o animou para concorrer
em uma chapa. o desejo é
que a chapa de oposição este-
ja unida em prol de uma can-
didatura única novamente.
ele foi candidato do grupo de
oposição nas últimas eleições
e perdeu para lúcio flávio.  

A princípio, o intuito de pe-
dro paulo era apoiar a candi-
datura do advogado tributa-
rista André Abrão, no entanto,
o momento agora é de uma
busca pela unidade entre ou-
tros pré-candidatos do grupo:
Júlio meirelles, André Abrão e
o próprio pedro paulo. 

essa movimentação dos
grupos de oposição já teve
êxito na última eleição, quan-
do o grupo intitulado Nova or-
dem, formado em 2018 pela
oAB forte, oAB Independen-
te e oAB Renovação, tentou
lançar outro nome sem ser o
de pedro paulo para 2021. o
advogado era o nome desta
junção de grupos em 2018.  

os três pré-candidatos já
disponibilizaram os seus no-
mes para concorrer à eleição
e lutam para chegar a um
acordo, que será feito “no mo-
mento oportuno”.  

o líder e último candidato
pelo grupo, pedro paulo disse
que a oposição precisa estar
unida. “Todos os advogados e
advogadas do estado de Goiás
que se dispõem a integrar a
oposição e a Nova ordem es-
tarão juntos, com um único
ideal: de que o candidato será
oportunamente escolhido con-

sensualmente pelo grupo”, ar-
gumentou o pré-candidato que
afirma que também estará
atuando para que a oposição
saia vitoriosa desta eleição,
“com um único nome escolhi-
do pela oposição”. 

“seria covardia ficar de bra-
ços cruzados na zona de con-
forto”, comentou o advogado.  

Críticas 
o advogado Júlio meirelles,

que é apoiado por parte destes
três grupos que formam o gru-
po Nova ordem, é um destes
nomes que pleiteiam concor-
rer à eleição. ele tem o apoio
de nomes importantes do Di-
reito em Goiás, para ser o can-
didato escolhido pela oposição.  

De acordo com o pré-can-
didato, essa decisão dele se
candidatar antecede estas
movimentações, quando ele
tinha a ciência de que pedro
paulo “não iria se candida-
tar” e ficou mais de dois
anos “sumido”. 

“fiz e trabalhei a minha
pré-candidatura, mas se ele
for candidato, também, tere-
mos que conversar porque
creio que essas decisões pre-
cisam ser cumpridas”, diz o
postulante que acredita que a
oposição está unida em prol
do seu nome.  

procurado, pedro paulo dis-
se que trabalha “todos os dias”,
há 23 anos, como advogado e
não ocupa cargo na atual ges-
tão."minha candidatura é fru-
to da insatisfação da classe, do
abandono da advocacia e de
uma oAB usada para benefi-
ciar um pequeno grupo de eli-
te”, comentou.

Pedro Paulo e Júlio Meirelles querem postulam a candidatura como alternativa à Rafael Lara 

o nome do presidente da escola su-
perior de Advogados (esA), Rafael lara,
foi anunciado pelo atual presidente no
início de abril, como um pré-candidato
pelo grupo de lúcio flávio, mas que, ain-
da em fase pré-eleitoral, conta a conse-
lheira federal da oAB valentina Jung-
mann, autora do projeto paridade Já,
como uma pré-candidata, e o presiden-
te da Casag, Rodolfo otávio.  

Antes do anúncio, os advogados Tha-
les Jayme e Jacó Coelho recuaram em
apoio à Rafael lara.   

A única candidata que mantém sua
candidatura é Jungmann que criticou o
anúncio precipitado e criticou a decisão,

no entanto diz não se considerar como
uma “dissidente” ou de oposição ao gru-
po de lara. “mantenho o mesmo ideário
que nos fez unir em 2015 e em 2018 e, por
isso, sou pré-candidata”.  

em uma carta endereçada ao presi-
dente, a advogada reiterou que está com
o grupo desde 2015, quando deu supor-
te às atuais gestões e que se manteve leal
ao atual presidente. “minha candidatura
não nasceu de minha vontade exclusiva.
Diversos colegas, homens e mulheres
estiveram comigo comungando ser o
momento de uma candidatura feminina
à presidência da oAB-Go", comentou a
advogada. (Especial para O Hoje)

Situação está “fechada”
em torno de Lara 

Autora da paridade deve manter primeira candidatura feminina a presidência da OAB

Decisão de con-
correr novamente
à presidência mo-
vimentou a oposi-
ção, que tende a
lançar uma candi-
datura “unida”,
mas tem dois no-
mes de peso

Retorno de Pedro Paulo racha
oposição  na disputa pela OAB

o senado aprovou na sex-
ta-feira  (29) um projeto de lei
(pl) que permite a quebra
temporária de patentes de
vacinas contra a covid-19. A
proposta provocou muita dis-
cussão e dividiu a opinião
dos senadores durante a ses-
são. o projeto teve 55 votos
favoráveis e 19 contrários.
Texto segue para a Câmara
dos Deputados.

Na prática, os donos de
patentes ficam obrigados a

ceder ao poder público, se
esse assim solicitar, todas as
informações necessárias para
a produção de vacinas e me-
dicamentos de enfrenta-
mento à covid-19. o relator
da proposta, senador Nelsi-
nho Trad, (psD-ms), expli-
cou que o governo federal
terá 30 dias para a regula-
mentação, elaborando uma
lista das patentes e pedidos
de patentes sujeitos ao licen-
ciamento compulsório.

A matéria permite tam-
bém a quebra de patentes de
testes de diagnóstico e me-
dicamentos de eficácia com-
provada contra a covid-19
enquanto estiver em vigor o
estado de emergência de
saúde. “propomos prever
que poderá ser concedida
licença compulsória quando
não forem atendidas as ne-
cessidades de emergência
nacional ou de interesse pú-
blico, declarados em lei ou

ato do poder executivo fe-
deral, ou diante de estado de
calamidade pública de âm-
bito nacional, decretado
pelo Congresso Nacional”,
disse o relator.

o projeto original do se-
nador paulo paim (pT-Rs)
dispensava o Brasil de cum-
prir, enquanto durasse a si-
tuação de emergência pro-
vocada pelo coronavírus, al-
gumas exigências adotadas
pela organização mundial

do Comércio (omC) no Acor-
do sobre Aspectos dos Direi-
tos de propriedade Intelec-
tual Relacionados ao Comér-
cio (Trips). o substitutivo de
Trad retirou essa previsão,
com o apoio de paim.

o relator também disse
que países como Canadá e
Israel tomaram essa inicia-
tiva e negou que serão des-
respeitados os tratados co-
merciais dos quais o Brasil
participa. (ABr)

Senado aprova quebra de patentes de vacinas
COVID
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Felipe André 

Após vencer o palestino-
ChI, o Atlético Goianiense
começa uma maratona de
quatro jogos em sete dias e
justamente com um clássi-
co. o rubro-negro recebe o
Goiás neste domingo (2), às
16h (horário de Brasília), no
estádio Antônio Accioly, após
ter vencido o primeiro duelo
por 3 a 0 e para confirmar a
vaga na semifinal pode até
mesmo perder por dois gols
de diferença, caso perca por
três a decisão vai para os pê-
naltis e o esmeraldino avan-
ça direto se triunfar por qua-
tro ou mais gols.

Com o pouco tempo de des-
canso entre a partida pela
Copa sul-Americana e o clás-
sico contra o Goiás, o treina-
dor Jorginho ainda aguarda
para saber se terá todos à dis-
posição. o Atlético Goianien-
se após o duelo de volta con-
tra o Goiás, e se confirmar a
classificação, entra em campo
já na próxima terça-feira (4)
pelo jogo de ida da semifinal,
isso pelo fato que com a pa-
ralisação de 14 dias que teve
o Campeonato Goiano, a fGf

precisa de um dia no meio da
semana até a final para con-
seguir terminar o torneio sem
alterar a data da decisão.

o Atlético Goianiense vai
enfrentar o libertad-pAR na
próxima quinta-feira (6) pela
sul-Americana. Com isso, a
tendência é um time total-
mente reserva no primeiro
jogo da semifinal do Goiano,
caso confirme a classificação,
e por isso dificulta até a utili-
zação do considerado “grupo
dois” diante do rival Goiás,
mas a participação do atacan-
te Roberson deve acontecer, já
que o atleta não viajou para o
Chile, pois estava suspenso.

No clássico contra o Goiás,
o Atlético Goianiense coloca a

prova uma sequência que já
soma 19 partidas consecuti-
vas sem ser derrotado. o ru-
bro-negro desde a última tem-
porada embalou uma se-
quência sem saber o que é
perder em um jogo oficial,
pelo Campeonato Goiano des-
ta edição, são 11 jogos, com 10
vitórias e um empate apenas.
o último revés foi para o Ath-
letico paranaense, na 36ª ro-
dada da série A da última
temporada, no dia 14 de fe-
vereiro de 2021.

o zagueiro oliveira, que se
recuperou de uma tendinite
no joelho direito, voltou a
treinar com bola nesta última
semana. o defensor atuou
pela última vez no empate

contra o Grêmio Anápolis, no
dia 7 de abril. De lá para cá
não entrou mais em campo e
foi substituído por Nathan
silva na equipe titular. exis-

te a esperança da comissão
técnica que ele possa voltar a
ser relacionado em breve, já
que deixou a transição. (Es-
pecial para O Hoje)

Atlético Goianien-
se recebe o Goiás,
neste domingo
(2), após ter ven-
cido o jogo de ida
por 3 a 0 e pode
perder por até
dois gols que
mesmo assim es-
tará na semifinal
do Goianão

o clássico de domingo sig-
nifica muito para o Goiás que
vem em um mal momento nes-
se começo de temporada. o
desafio da vez é superar o Atlé-
tico Goianiense, no estádio An-
tônio Accioly, às 16 horas. o
time que começou bem, logo
viu a equipe desandar, ser eli-
minada da Copa do Brasil pre-
cocemente e quase amargar
uma desclassificação no Goia-
não 2021. Neste confronto, a
equipe terá que reverter um 3
a 0, sofrido no jogo de ida.

A semana no clube esme-
raldino foi de muita prepara-
ção pensando na partida de
volta do campeonato goiano,
quando encara o Atlético Goia-
niense. A equipe que se rea-
presentou na última terça-fei-
ra, treinou todos os dias em
dois períodos, sendo o matuti-

no para priorizar a física e o
vespertino para atividades com
bola nos gramados.

Com pintado, anunciado
como mais novo treinador, o
elenco se mostrou empenhado
em buscar uma virada e clas-
sificação tendo que reverter
um 3 a 0 do primeiro jogo, o
elenco esmeraldino treinou
nos dois períodos, matutino e
vespertino. o técnico já deve es-
tar à frente do time no clássico
diante dos rubro-negros. As-
sim, o técnico pode já mostrar
algumas mudanças nessa sua
primeira partida sob o co-
mando esmeraldino.

Desfalques
para o confronto diante do

Atlético Goianiense, o Goiás
terá dois desfalques certos. o
volante miguel figueira, foi

expulso no jogo de ida na ser-
rinha após levar dois cartões
amarelos e cumpre suspensão
no clássico. provável que Nat-
han 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 recu-
peração 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 ro-
dada do Goianão. o jovem vem
se recuperando de uma cirur-
gia do joelho direito (ligamen-
to cruzado) e ainda não tem
previsão de volta aos gramados.
o volante filipe Trindade pode
voltar a figurar entre os rela-
cionados após sair do departa-
mento médico. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Roberson, estava suspenso na Sul-Americana e não viajou para o Chile, ficou treinando e pode ser novidade no clássico

Treinador reuniu com atletas e pode estar à beira do gramado, diante do Atlético Goianiense

o Atlético Goianiense
conseguiu um feito históri-
co para o clube na última
quinta-feira (29). o rubro-
negro pela primeira vez
venceu em uma partida in-
ternacional fora do Brasil, e
também balançou as redes
pela primeira vez. Apesar
do clima de felicidade pelo
triunfo, que manteve o ru-
bro-negro na segunda colo-
cação do grupo f, mas ago-
ra vai ter pela frente o líder
na próxima semana.

Com o Campeonato Goia-
no pela frente, o Atlético
Goianiense já pensa e já
sabe da dificuldade da pró-
xima partida pela sul-Ame-
ricana. Na terceira rodada,
o rubro-negro seguirá como
visitante e vai enfrentar o li-
bertad-pAR, que venceu as
duas primeiras rodadas,
contra palestino-ChI e Ne-
well’s-ARG respectivamente.
uma vitória coloca os goia-
nos na liderança da chave,
mas uma derrota pode fazer
com que os paraguaios dis-
parem na ponta.

“Com certeza (vai ser
um clima de decisão contra
o libertad). É um duelo im-
portante, precisamos ir bem
e se o libertad vencer vai a
nove pontos, fica difícil pois
a gente fica com quatro e te-
ríamos que reverter a si-
tuação dentro de casa. Acre-
dito muito, já que estamos
consistentes, uma equipe
que tem criatividade, ma-
nutenção na posse de bola,

uma transição ofensiva
muito rápida, jogadores in-
tensos, que são extrema-
mente organizados tatica-
mente, defensivamente e
ofensivamente. Creio que
também temos condições
de surpreender e ganhar o
jogo contra o libertad”, ana-
lisou Jorginho sobre o pró-
ximo adversário na sul-
Americana.

o duelo vai acontecer na
próxima quinta-feira (6), às
19h15 (horário de Brasília),
no estádio Dr. Nicolás leoz,
em Assunção-pAR. esse con-
fronto vai encerrar o pri-
meiro turno do grupo f, já
que palestino-ChI e Newell’s-
ARG se enfrentam dois dias
antes, no estádio el Tenien-
te. o Atlético Goianiense vai
contar com o retorno do
atacante Roberson, que cum-
priu suspensão na segunda
rodada e espera ter a volta
do zagueiro oliveira, que se
recuperou de uma tendinite
no joelho direito e começou
a treinar com bola nesta se-
mana. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Com “clima de decisão”,
Atlético Goianiense mira 
o Libertad do Paraguai

SUL-AMERICANA

Pintado estreia no clássico
buscando resultado impossível

GOIÁS

Bruno Corsino/ACG

VanTagem rubro-negra

Comunicação Goiás

Após feito
histórico,
Atlético prevê
dificuldades
em Assunção

Jogo de ida: 3x0; Data: 2 de maio, 2021; Horário: 16h (de Brasí-
lia); Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: elmo
resende; Assistentes: edson Antônio e Márcio soares
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Atlético-GO: Fernando Miguel;
Arnaldo (Dudu), Nathan, Éder e
igor cariús (Natanael); André
lima (Maranhão), Marlon Frei-
tas e João Paulo; André luis,
Danilo Gomes e roberson
Técnico: Jorginho

Goiás: Goiás: Tadeu; ivan,
David Duarte, iago Men-
donça, Jefferson (Heron);
Madison, Breno, Élvis; Ín-
dio, vinicius lopes e vini-
cius Popó
Técnico: Pintado

xAtlético-GO Goiás

FICHA
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A Aparecidense retorna a
campo neste sábado (01/05)
para o segundo jogo das quar-
tas-de-final do Campeonato
Goiano diante da Jataiense. A
partida acontece às 16 horas,
no estádio Aníbal Batista de To-
ledo. o primeiro jogo terminou
3 a 0 para a Cidinha.

Aparecidense
Apesar da vitória por 3 a 0

fora de casa na partida de
ida, não quer dizer que o time
já esteja classificado para as
semifinais e deve utilizar mui-
to dos seus titulares no con-
fronto, porém, poupando ou-
tros. um passo importante
foi dado, mas agora o treina-
dor Thiago Carvalho terá que
quebrar a cabeça para ajeitar
o time que enfrentará a Ja-
taiense neste sábado.

Isso porque, titulares desde
o começo do campeonato, o za-
gueiro wesley matos e o vo-
lante Diego lorenzi voltam de
suspensão. Assim, ele terá que
mudar o time e ver qual a me-
lhor equipe que jogará diante
da Jataiense no estádio Aníbal
Batista de Toledo.

“As expectativas são muito
boas, e dentro de nossa casa po-
der estar garantindo essa pas-
sagem, nesse primeiro mata-
mata. então, espero que a gen-
te possa fazer um grande jogo,
continuar jogando bem e pro-
curar a vitória que é muito
importante para dar sequência
nos objetivos do clube”, disse
Thiago Carvalho.

Jataiense
Com uma missão quase

impossível, a Jataiense vai
para o jogo precisando fazer
pelo menos três gols de di-
ferença pensando em levar
a partida para as penalida-
des. o treinador lucas oli-
veira irá buscar a melhor
forma para deixar a equipe
mais leve em campo e foca-
da pensando em uma vira-
da, visando as semifinais
da competição. 

para o confronto deste sá-
bado, a Jataiense não terá o
zagueiro Gustavo eugênio,
que levou o terceiro amarelo
na partida de ida e cumpre
suspensão na volta. o mais
provável que a zaga seja com-
posta por Robson, que vem
sendo titular na posição e o
substituto do Japa, o zagueiro
felipe martínez. Cristiano e
Carlão também buscam a ti-
tularidade. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Primeira partida terminou 3 a 0 para a Cidinha

Edvaldo Assis Melo

Únicas equipes a fica-
rem no empate no jogo de
ida das quartas de finais
do Campeonato Goiano,
Grêmio Anápolis e Iporá
voltam a se enfrentar neste
sábado (1). Desta vez, com
mando da Raposa. sem ne-
nhuma vantagem depois
do 0 a 0 do primeiro emba-
te, quem quiser continuar
fazendo história e ir às se-

mifinais do Goianão, preci-
sará vencer a partida. 

sem vencer há três jo-
gos, o GeA quer reencontrar
a boa fase dos primeiros
jogos da competição, onde
conseguiu uma boa cam-
panha, principalmente com
a participação de alguns ga-
rotos emprestados pelo vila
Nova. Já o lobo Guará es-
pera surpreender mais uma
vez. Depois de bater o es-
meraldino e chegar ao
mata-mata, a equipe quer
avançar e garantir calen-
dário para o ano que vem.

o árbitro do confronto
será eduardo Tomaz, que
volta a apitar um jogo do
Iporá depois do episódio
da primeira rodada, onde
acabou adiando a partida
entre o lobo Guará e o
Goiás por conta do estado
do gramado do estádio fer-
reirão. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Sem vantagens, Grêmio
Anápolis e Iporá
duelam no Jonas Duarte

GOIANÃO

Breno Modesto

o vila Nova é o primeiro
classificado para as semifi-
nais do Campeonato Goiano.
Depois de vencer o Anápolis
por 3 a 0 na ida, no fim de se-
mana passado, o Tigre voltou
a triunfar diante do Galo.
Desta vez, em Goiânia. Com
dois gols de Kelvin e um de
henan, o Colorado venceu
por 3 a 1. João paulo descon-
tou para os visitantes.

Com os seis pontos obtidos
no confronto, o time coman-
dado pelo técnico wagner lo-
pes foi aos 23 e, agora, aguar-
da os resultados das partidas
deste final de semana para co-
nhecer seu adversário nas se-
mifinais, que já estão agenda-
das para terça (4), quarta (5),
sábado (8) e domingo (9).

O jogo
Apesar do clima ameno

em Goiânia, o jogo no estádio
onésio Brasileiro Alvarenga
começou quente. Com menos
de 10 minutos jogados, as duas
equipes já haviam chegado
ao ataque, mas com o vila
Nova sendo mais eficiente
que o Anápolis.

A primeira chegada acon-
teceu aos cinco, quando An-
selmo puxou contra-ataque
para o Galo pela direita. o ca-
misa 9 limpou a marcação co-
lorada e finalizou de perna es-

querda. porém, o chute saiu
fraco e ficou fácil para a defe-
sa de Georgemy.

o Tigre respondeu dois mi-
nutos mais tarde, com as fi-
nalizações de henan e Alan
mineiro, ambas defendidas
por saulo. mas a insistência
vermelha surtiu efeito. No mi-
nuto seguinte, Celsinho cru-
zou na área, henan não con-
seguiu a finalização e a bola
foi no peito de Kelvin, que
dominou e finalizou de pri-
meira, sem chances para o
camisa 1 do Tricolor.

A blitz colorada permane-
ceu e aos 36, o árbitro Ru-
bens paulo dos santos assi-
nalou pênalti para os donos da
casa depois de uma mão na
bola de matheus suba. Na co-
brança, henan não deu chan-
ces para saulo e chegou a fu-

rar a rede anapolina.
e ainda no primeiro tempo,

o Colorado fez mais um. em
novo cruzamento de Celsinho,
Kelvin, mais uma vez, domi-
nou e chutou de perna es-
querda. A bola morreu no fun-
do das redes de saulo.

Com a classificação já sa-
cramentada, o vila Nova viu o
Anápolis crescer na partida na
etapa final. primeiro com Ri-
quelme, aos nove minutos,
quando o atacante pegou a
sobra de uma “casquinha”,
após cobrança de escanteio, e
mandou para fora.

mas aos 18, o Galo conse-
guiu desencantar. Depois de
uma bela jogada individual de
Ivamar, que driblou a mar-
cação e invadiu a área vila-
novense, João paulo chegou
chutando colocado, no canti-

nho de Georgemy, diminuin-
do o marcador.

As equipes seguiram pres-
sionando e chutando, mas
sem o mesmo sucesso. Do lado
mandante, Alan mineiro foi

quem seguiu incomodando
saulo. Já pelos visitantes, João
paulo, duas vezes, e Juan pa-
blo quase marcaram o segun-
do tento anapolino. (Especial
para O Hoje)

Com boa atuação
do ataque colora-
do, Vila Nova volta
a vencer o Anápolis
e se garante na
próxima fase do
Goianão

primeiro semifinalista

Com dois gols de Kelvin, o Vila Nova bateu o Anápolis por 3 a 1 no OBA

Afonso Cardoso

TABELA DE JOGOS DO FIM DE SEMANA

JOGOS DE SÁBADO

CAmpEOnAtO GOiAnO
ApArECiDEnSE x JAtAiEnSE 

(iDA 3x0)
AnniBAl BAtiStA DE tOlEDO, àS 16h

GrêmiO AnÁpOliS x ipOrÁ 
(iDA 0x0)

JOnAS DuArtE, àS 16h

JOGO DE DOminGO

CAmpEOnAtO GOiAnO
AtlétiCO-GO x GOiÁS 

(iDA 3x0)
AntôniO ACCiOly, àS 16h

rESultADOS

CAmpEOnAtO GOiAnO
VilA nOVA 3x1 AnÁpOliS 

(iDA 3x0)
OBA

Em vantagem, Aparecidense volta a
enfrentar Jataiense, dessa vez em casa

Data: 30 de abril de 2021. Horário: 15h30. Local: estádio onésio Bra-
sileiro Alvarenga, em Goiânia (Go). Gols: Kelvin (8’/1T e 45’/1T) e He-
nan (38’/1T) - vil; João Paulo (18’/2T) - ANA. Árbitro: rubens Paulo dos
santos. Assistentes: Alexandre Amaral e Márcio Marques
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Vila Nova: Georgemy; celsi-
nho (Thiaguinho), rafael Do-
nato, saimon e Willian Formi-
ga; Dudu, Arthur rezende e
Alan Mineiro (Íkaro); Pedro
Bambu, Henan (Marcos Pau-
lot) e Kelvin.
Técnico: Wagner lopes

Anápolis: saulo; vitinho (es-
panhol), Batista, Juan Pablo e
Hugo; Matheus suba, Ananias
(Matheus rosa) e Giovanny
(romarinho); ivamar, Ansel-
mo e riquelme (João Paulo).

Técnico: luiz carlos Winck

3 x 1Vila Nova Anápolis

FICHA

O árbitro do
confronto será
Eduardo Tomaz,
que volta a apitar
um jogo do Iporá
depois do
episódio da
primeira rodada
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Com a previsão de novos 21
mil casos de câncer até 2022
em Goiás, de acordo com o
Instituto Nacional de Câncer
(INCA), conseguir otimizar o
tempo de tratamento dos pa-
cientes será um dos obstáculos
enfrentados pelos médicos,
mas agora a o hospital de Cân-
cer Araújo Jorge (hAJ) conta
com meios tecnológicos avan-
çados. Trata-se da tecnologia de
radioterapia que pode reduzir
em até 50% o tempo de trata-
mento contra o câncer.

Denominado Acelerador li-
near Infinity, o equipamento
deve ampliar em cerca de 30%
a quantidade de pacientes aten-
didos por dia. A partir deste
mês, o aparelho já começa a ser
utilizado de forma oficial. É
que depois de meses instalando,
calibrando e certificando seu
mais novo acelerador linear, a
instituição já está atendendo
os primeiros pacientes no equi-
pamento. entre eles está fran-
cisco Carlos mendes da silva, 70
anos, que trata um câncer de
próstata na unidade.

segundo o hAJ, o trata-
mento convencional de câncer
de próstata, por exemplo,
dura, em média, 40 sessões
de radioterapia, quantidade
que pode cair para 20 com o
Infinity. No câncer de mama,
a redução pode ser de 28 para
15 sessões. e no câncer de pul-
mão, de 34 para apenas cinco.
Além disto, o método propor-
ciona mais conforto ao pa-
ciente, poupando as estruturas
normais em volta do tumor e

garantindo que as doses do
medicamento para os tecidos
normais sejam tão baixas
quanto possível.

em entrevista ao o hoje, o
chefe do setor de Radioterapia
do hAJ, Jean paiva, explica que
o acelerador é a máquina uti-
lizada para tratar os tumores,
sejam ele benignos ou malig-
nos. “usualmente, os protoco-
los de tratamento de radiote-
rapia são diários. os pacientes
recebem sessões que duram
entre 15 a 20 minutos em uma
rotina de segunda a sexta-feira.
o tratamento total pode durar
de 30 a 60 dias”, informa.

entre os diferenciais da alta
tecnologia está a de que o apa-
relho poupa os órgãos que es-
tão saudáveis. Na prática, au-
menta a concentração de dose
no tumor, podendo elevar as
chances de cura do paciente e
permite que o tratamento di-
minua em até a metade. “A
chegada desse acelerador dei-
xa a gente muito feliz porque
ele traz o que há de mais mo-
derno na radioterapia”, afirma.

Nova era
Desse modo, a chegada do

Infinity, equipamento fabrica-
do pela elekta, tem sido vista
como o início de uma nova
era para o tratamento oncoló-
gico no estado. Isto porque es-
tudo recente do ministério da
saúde (ms) mostrou que dos
363 aceleradores existentes no
Brasil, 122 estão obsoletos. Des-
tes, 95 pertencem a serviços
que atendem a população ca-
rente e apenas 6% estão insta-
lados na região Centro-oeste.

o panorama pode ser con-
firmado no próprio setor de Ra-
dioterapia (sRT) do hAJ, que
atualmente conta com três ace-
leradores lineares, todos com
mais de 20 anos de uso. le-
vando em conta que, de acordo
com a sociedade Brasileira de

Radioterapia (sBRT), em média,
seis de cada dez pacientes on-
cológicos vão passar, em algum
momento, por tratamento com
radiação ionizante, pode-se di-
zer que a chegada do novo
equipamento representa
mais esperança para quem

luta contra o câncer.
No quesito atualização tec-

nológica, o início dos atendi-
mentos com o Infinity também
reforça o título de hospital re-
ferência que o hAJ carrega há
muitas décadas.  “A aquisição
deste acelerador linear e do
novo sistema de planejamento
nos coloca na mesma posição
tecnológica dos maiores centros
de referência em oncologia do
mundo. ofereceremos, tanto
para a rede pública quanto
para a privada, técnicas de úl-
tima geração, como ImRT, IGRT,
sBRT, entre outras. Além disso,
como instituição que abriga a
Residência médica em Rádio
oncologia, formaremos profis-
sionais ainda mais capacita-
dos”, comenta Jean paiva. 

Compromisso 
com o paciente

Na prática, além de ser mais
rápido, os feixes de irradiação
no Infinity são muito mais pre-
cisos. hoje, ao fazer o planeja-
mento para irradiar uma área
no corpo do paciente, o médico
deve prever um raio em torno
do tumor, em um computador
que não se comunica com o
aparelho concomitantemente.

“Com a nova tecnologia,
essa visualização é em tempo
real, por meio de um controle
de dados totalmente automa-
tizado, permitindo que as ade-
quações nos feixes sejam feitas
de forma instantânea. Assim, o
tratamento fica também mais
preciso, seguro e mais rápido
porque será possível lançar
radiação mais concentrada”,
explica paiva.

mesmo a tecnologia sendo
extremamente eficaz, exercí-
cios também podem auxiliar
durante o tratamento de al-
gum tipo de câncer. A prática
do yoga, que trabalha corpo,
mente e espírito, pode ser
uma aliada para amenizar os
efeitos colaterais causados
pelo câncer de mama, doença
que acomete principalmente
as mulheres. Isto porque a
yoga não está relacionada
apenas a posturas, mas tam-
bém a respiração e consciên-
cia corporal, explica a yoga-
terapeuta perla porto, do Ins-

tituto Goiano de oncologia e
hematologia (INGoh).

ela explica que, “quando o
físico adoece há um desequilí-
brio nesses três pilares e a res-
piração auxilia muito nessa
questão, pois ela é a nossa
energia vital”. Durante trata-
mento, mulheres diagnostica-
das com a doença apresentam
queixas relacionadas à femi-
nilidade. em Goiás, a estimati-
va do Instituto Nacional de
Câncer (INCA) é de pelo menos
1.620 casos em mulheres, sen-
do 420 deles em Goiânia.

Durante o tratamento, que

pode envolver cirurgia, quí-
mio e radioterapia, o público
feminino apresenta queixas
relacionadas à feminilidade e
questões que formam a sua
personalidade: os cabelos po-
dem cair, o corpo fica mais in-
chado, a libido diminui e a
vida sexual, prejudicada. para
somar ao plano terapêutico
convencional e amenizar es-
ses efeitos colaterais, a Ciên-
cia tem estudado os benefí-
cios da yoga, durante o trata-
mento oncológico.

A yogaterapeuta perla por-
to tem formação em yoga no

Canadá e na Índia. ela atua no
INGoh em parceria com Bel
maia, também yogaterapeuta
formada pela mesma institui-
ção indiana. Juntas, elas acom-
panham as pacientes que tra-
tam câncer de mama na clíni-
ca, que há 28 anos atua na
área de oncologia.

entre as pacientes atendi-
das pelas terapeutas está a
funcionária pública sandra
Carvalho. moradora de Ceres,
ela tem 48 anos e faz trata-
mento contra um câncer de
mama no INGoh há sete
anos e relata que foi uma

surpresa chegar para a ses-
são e ser acolhida com essa
nova prática.

“essa experiência foi mui-
to boa. Já havia tido contato
com a yoga, mas nunca pra-
ticado de forma presencial e
individualizada assim. Tudo
que vem para agregar, ajuda
muito o paciente, ainda mais
se for algo agradável assim”,
conta Carvalho. ela reforça,
inclusive, que já é uma pes-
soa tranquila, mas levará
os aprendizados da yoga
para o seu dia a dia. (Espe-
cial para O Hoje)

Acelerador Liniear Infinity deve amplair em cerca de 30% a quantidade de pacientes atendidos por dia

Yoga ameniza efeitos do câncer de mama

Aquisição do acelerador linear e do novo sistema de planejamento iguala o Hospital Araújo Jorge entre os centros de referência em oncologia no mundo

Francisco será um dos beneficiados pelo novo equipamento

Aparelho reduz tratamento
de câncer pela metade
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STJ unifica base de cálculo para
remição de pena pelo estudo

A Terceira seção, unificando o entendi-
mento entre as turmas criminais do supe-
rior Tribunal de Justiça (sTJ), estabeleceu
que a base de cálculo para a remição de
pena pelo estudo, no caso de presos que es-
tudam por conta própria e conseguem
aprovação nos exames nacionais que cer-
tificam a conclusão do ensino fundamental
e do ensino médio, deve ser, respectiva-
mente, de 1.600 e 1.200 horas.para o cole-
giado, esses números, mencionados na Re-
comendação 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), correspondem a 50% da
carga horária definida legalmente para
cada nível de ensino.De acordo com a lei de
execução penal (artigo 126, parágrafo 1º, in-
ciso I), pode ser descontado um dia de
pena a cada 12 horas de frequência escolar.
para incentivar o estudo nos presídios, o
normativo do CNJ sugere a possibilidade de
remição mediante a aprovação no exame
Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos (encceja) ou no exame

Nacional do ensino médio (enem).em seu
artigo 1º, inciso Iv, a recomendação consi-
dera, como base de cálculo para o cômpu-
to das horas, 50% da carga horária anual de-
finida legalmente para cada nível de ensi-
no: 1.600 horas para os anos finais do fun-
damental e 1.200 horas para o ensino mé-
dio ou a educação profissional técnica de ní-
vel médio.o autor do voto que prevaleceu
no julgamento, ministro Reynaldo soares da
fonseca, destacou que a Quinta Turma, ao
analisar o hC 593.171, considerou que,
quando a Recomendação 44/2013 mencio-
na as cargas horárias, refere-se ao percen-
tual de 50% daquelas definidas legalmente
para cada nível de ensino.segundo o ma-
gistrado, no citado precedente, o relator, mi-
nistro Ribeiro Dantas, observou que a lei de
Diretrizes e Bases da educação Nacional (lei
9.394/1996) estabelece que a carga anual mí-
nima para o ensino fundamental é de 800
horas, e considerou natural que ela seja me-
nor no início e maior no fim.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

A seção especializada
em Dissídios Coletivos (sDC)
do Tribunal superior do
Trabalho excluiu de sen-
tença normativa cláusula
que conferia estabilidade
no emprego a empregados

com hIv ou câncer. para a
maioria dos ministros, a
Justiça do Trabalho não tem
competência para instituir
cláusulas típicas de nego-
ciação coletiva ou de regu-
lamento da empresa.

Sem estabilidade

TRF1 dará posse à 
nova desembargadora

A juíza federal sônia Di-
niz viana será empossada na
próxima quarta-feira, dia 5
de maio, como desembar-
gadora federal do Tribunal
Regional federal da 1ª Re-
gião (TRf1). A cerimônia,
que ocorrerá às 16h na sede
do Tribunal em Brasília/Df,
será transmitida em tempo

real pelo canal do Tribunal
no YouTube e pela ferra-
menta microsoft Teams, e
contará com a presença mí-
nima de participantes, em
razão das medidas preven-
tivas à propagação do novo
coronavírus. o link de aces-
so vai estar ativo somente na
hora do evento.

Tribunal do Júri 2 o juiz
Jesseir Coelho de Alcântara,
da 3ª vara dos Crimes Dolo-
sos contra a vida e Tribunal
do Júri de Goiânia, mandou a
julgamento pelo júri popular
o policial militar paulo An-
tônio de souza Júnior, acu-
sado de tentar matar um po-
licial rodoviário federal, sua
esposa e sua filha em uma
briga de trânsito.

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), solicitou infor-
mações do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) sobre a existên-
cia de pagamentos declarados
por candidatos ou por partidos
políticos, nas eleições de 2018
e 2020, a seis empresas de tec-
nologia, que são alvos de Ações
de Investigação Judicial Eleito-
ral (Aijes) naquela Corte.

Ministro
Alexandre 
de Moraes
fecha cerco
contra
fakenews 

Projeto prevê alterações na
Lei dos Juizados Especiais

o projeto de lei 212/21
modifica diversos artigos
da lei dos Juizados espe-
ciais para adequá-la às mu-
danças ocorridas nos últi-
mos anos na legislação de
processo civil. o texto tra-
mita na Câmara dos Depu-
tados.entre outros pontos, a
proposta permite que to-
das as audiências e sessões
de julgamento sejam feitas
de forma virtual (hoje só
possível nas audiências de
conciliação) e autoriza a
apresentação oral de em-
bargos de declaração ime-

diatamente após a sentença
dada em audiência. os em-
bargos de declaração são
um recurso usado pela de-
fesa para esclarecer pontos
da decisão judicial. o pro-
jeto também permite a ci-
tação por meio eletrônico e
o julgamento liminar do
mérito da ação (antes da ci-
tação do réu) nos casos em
que o pedido contrariar
precedente judicial. prevê
ainda o mesmo recolhi-
mento de taxas judiciárias
(preparo recursal) do novo
Código de processo Civil.
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Após anos de lutas e reivindicações, aqueles que ne-
cessitam da maconha para fins medicinais conseguiram o
direito de ter a distribuição do medicamento gratuito. o pre-
sidente da Câmara municipal de Goiânia, Romário poli-
carpo (patriota), assinou promulgação da lei 10.611, que
estabelece política pública e distribuição de maconha me-
dicinal na Capital.

os vereadores derrubaram veto do ex-prefeito Iris Re-
zende (mDB). No total, foram 22 votos favoráveis ao relató-
rio da ex-vereadora Dra. Cristina, que na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) deu parecer pela retirada do veto. 

Ao o hoje, o autor do projeto, vereador lucas Kitão, ex-
plica que ainda não há uma regulamentação e não foi de-
finido como irá funcionar o programa. Isto porque, segundo
ele, os próximos passos dependem de um decreto do mu-
nicípio. por isso, ainda não tem como estimar quantas pes-
soas devem ser beneficiadas neste primeiro momento. “Te-
nho uma reunião com o prefeito para tratar disso. A lei está
garantida, mas depende dessa regulamentação adminis-
trativa”, informa.

o projeto de lei permite que pacientes tenham o direi-
to de receber, de forma gratuita do poder público, medi-
camentos nacionais ou importados a base de cannabis que
contenham em sua fórmula o canabidiol (CBD) e tetrahi-
drocanabinol. Contudo, estes devem ser autorizados por
ordem judicial ou pela Agência Nacional de vigilância sa-
nitária (Anvisa).

Prescrição
Desse modo, para que o paciente receba o medicamento,

ele deve ter prescrição médica com laudo das razões da
prescrição. Também é preciso que o caso seja prescrito na
Classificação Internacional de Doenças e problemas Re-
lacionados à saúde. A lei ainda estabelece que o poder pú-
blico pode celebrar convênios com organizações sem
fins lucrativos representativas de pacientes para promo-
ção de fóruns, seminários e campanhas para conhecimento
da população sobre a maconha medicinal.

segundo o vereador lucas, o uso sob prescrição médica
desses compostos melhoram a qualidade de vida de mui-
tas pessoas acometidas por diferentes enfermidades. ele
explica que o extrato de cannabis não causa vício ou de-
pendência, muito menos eventos alucinógenos.

“A relação do canabidiol com o cérebro se dá pelo fato
de que ele reduz a reação do sistema nervoso central. por
isso, ele pode ser considerado como antipsicótico e neu-
roprotetor. o remédio tem ação anti-inflamatória”, frisa.

Após avaliados todos os fatores relacionados à segu-
rança e eficácia da substância, o uso compassivo do com-
posto foi autorizado pelo Conselho federal de medicina
para crianças e adolescentes portadores de epilepsias, des-
tacou o vereador no texto.

“o que estamos fazendo aqui hoje é atualizando o nos-
so ordenamento jurídico no sentido de acompanhar uma
tendência mundial. em outros países isso já é publico e o
governo trata as pessoas das mais diversas enfermidades:
fibromialgia, depressão, ansiedade, alzheimer e outros. A
cannabis medicinal está longe de ser droga, estamos fa-
lando de remédio”, pontuou.

Casos
o hoje já noticiou diversos casos de pessoas que uti-

lizam a maconha para fins medicinais. o mais recente é
o do marcio Coelho, pai de matheus Coelho, de 11 anos,
que é autista. “meu filho recebeu o diagnóstico de autismo
em 2011. Desde então é uma luta. ele tomou todas as me-
dicações possíveis para controle de humor, hiperativi-
dade, crises nervosas, sono, mas nada resolveu. Na ver-
dade deu reações gravíssimas, como alucinações, irri-
tabilidade, agressividade, ficou mais hiperativo, teve mui-
ta privação de sono. Quando em 2016, após nada fazer
efeito e meu filho não ter paz, a médica sugeriu iniciar
o uso do fito CBD”, revela.

Após utilizar o CBD em janeiro de 2017, matheus nun-
ca mais parou. “Inicialmente compramos e após entrarmos
na Justiça, conseguimos uma liminar de que o governo nos
fornece desde 2017”, explica o pai. “o medicamento aju-
dou na melhora da fala, sono, concentração, comporta-
mento, hiperatividade, tempo de atenção, diminuição de
crises”. Contudo, marcio alega que o fornecimento é um
pouco instável. “Agora informaram que está em processo
de compra, mas quando está normal eles fornecem a quan-
tidade solicitada pela médica a cada dois meses”, ressal-
ta. (Especial para O Hoje)

Com o filho Matheus, Marcio comemora nova lei

Na manhã de sexta-feira
(30), Goiás chegou a marca de
15 mil óbitos em decorrência
da Covid-19. segundo dados
da secretaria estadual de saú-
de (ses-Go), já são 551.919 ca-
sos confirmados da doença no
estado. Ainda de acordo com
os dados oficiais, 8.540 das 15
mil mortes registradas são do
sexo masculino enquanto
6.460 são do sexo feminino. A
taxa de letalidade em territó-
rio goiano chegou a 2,72% e
outros 300 óbitos suspeitos
seguem sendo investigados
pelo estado.

somente 43 dias separam o
registro de 10 mil e 15 mil óbi-
tos pela Covid-19 em Goiás.
No dia 18 de março de 2021 o

estado chegou às 10 mil mor-
tes. este número é bem infe-
rior no comparativo entre as
primeiras 5 mil mortes e às 10
mil mortes, uma vez que, a
primeira marca foi alcançada
no dia 07 de outubro de 2020,
ou seja, cinco meses antes. A
primeira morte por corona-
vírus registrada em território
goiano aconteceu em 26 de
março de 2020.

outra estatística aponta-
da pelo governo estadual diz
respeito ao número de óbitos
por faixa etária. Idosos entre
70 e 79 anos representam as
maiores vítimas fatais da
doença no estado: são 3.660,
seguidos pelos idosos entre 60
a 69 anos, com 3.633 óbitos

confirmados. Na sequência,
aparecem os idosos com 80
anos ou mais, com 3.093 óbi-
tos, população entre 50 a 59
anos, com 2.365 óbitos. os
outros 2.249 óbitos confirma-
dos foram registrados na po-
pulação até 49 anos.

Até o fechamento desta
edição, o painel da Covid-19
da ses-Go apontava 84,91%
de ocupação de leitos de uTI
para pacientes em hospitais
sob gestão estadual, o que re-
presenta 86 leitos disponíveis
para internação. Já com rela-
ção aos leitos de enfermaria,
o painel apontava 62,84% de
ocupação, com 275 leitos dis-
poníveis. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

Goiás ultrapassa os 
15 mil óbitos por Covid-19

Lei garante
distribuição 
de maconha
medicinal

Wesley Costa
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Diante da proximidade do
recebimento da nova remes-
sa da vacina contra a Covid-
19 da pfizer/BioNTech, a se-
cretaria municipal de saúde
de Goiânia não definiu ainda
como será o armazenamento
das doses destinadas ao mu-
nicípio. os imunizantes, que
fazem parte do lote de 1 mi-
lhão de doses recebido pelo
Brasil sexta-feira (30), preci-
sam ser armazenados em
temperaturas abaixo de 70ºC
e por isto, devem ficar, a
princípio, estocados em su-
perfreezers da universidade
federal de Goiás (ufG). Na se-
gunda-feira (03), Goiânia re-
ceberá 17 mil doses do imu-
nizante.

De acordo com Grecia Ca-
rolina pessoni, diretora de
vigilância epidemiológica de
Goiânia, ao serem descon-
geladas, em temperaturas de
5ºC a 8ºC, as vacinas podem
ficar armazenadas por cinco
dias em câmara das salas de
vacinas. Com isso, por se-
rem somente 17 mil doses, as
vacinas serão utilizadas den-
tro deste prazo.

segundo o professor Jesiel
freitas Carvalho, pró-reitor
de pesquisa e Inovação da
ufG, a universidade tem,
hoje, a disponibilidade de ar-
mazenar 3 mil litros em ul-
trafreezers, que poderiam ser
utilizados para armazena-
mento das vacinas. “A nossa
capacidade hoje, permite, em
uma conta aproximada, por-
que isso depende do volume
total do recipiente e da em-
balagem, mas nós temos ca-
pacidade de armazenar algo
na ordem de 2 milhões de
doses”, declarou, em entre-
vista a uma rádio da Capital. 

Apesar da incerteza da lo-
gística - pela qual a sms e
ses-Go são responsáveis,
uma vez que, seguindo orien-

tação do ministério da saúde,
somente capitais receberão
as doses da pfizer neste mo-
mento, o pró-reitor afirmou
que a mobilização da uni-
versidade para ajudar é gran-
de. “Temos uma expectativa
grande de que as vacinas
cheguem, estamos, na uni-
versidade, mobilizados no li-
mite de nossas possibilidades
para colaborar com a secre-
taria de saúde do estado e do
município no sentido de ofe-
recer aquilo que temos dis-
ponível para contribuir com
esse esforço tão crucial para
sociedade goiana e goia-
niense”, destacou.

Auxílio
o auxílio da ufG no ar-

mazenamento das vacinas da
Covid-19 fabricadas pela pfi-
zer foi anunciado pelo reitor
edward madureira Brasil no
final do ano passado. segun-
do a universidade, há mais de
20 refrigeradores em diversas
de suas unidades acadêmi-
cas que armazenam amos-
tras de pesquisa, como o Ins-

tituto de saúde como Institu-
to de saúde pública e patolo-
gia Tropical (IpTsp), Instituto
de Ciências Biológicas (ICB),
escola de Agronomia, escola
de veterinária e zootecnia
(evz), Instituto de Química
(IQ), entre outros.

esta será a 16ª remessa de
vacinas que o estado recebe-
rá desde o início da campa-
nha de imunização da Covid-
19. Até então, Goiás somente
havia recebido unidades pro-
duzidas da Coronavac, de-
senvolvida pela farmacêutica
chinesa sinovac e o Instituto
Butantan e da Astrazene-
ca/oxford. Nesta semana, o
estado recebeua 15ª remessa
de doses. Ao todo, chegaram
161.200 doses de vacina, sen-
do 3.200 da Coronavac e
158.000 da Astrazeneca.

Expectativa
De acordo com o ministé-

rio da saúde, a negociação
com a pfizer prevê 100 mi-
lhões de doses, das quais
13,5 milhões entregues entre
abril e junho e outros 86,5

milhões de julho a setem-
bro. o imunizante já possui
registro definitivo da Agên-
cia Nacional de vigilância
sanitária (Anvisa) e pode ser
aplicado em pessoas a partir
de 16 anos de idade, em duas
doses, que contam com o in-
tervalo de 21 dias entre pri-
meira e segunda aplicação. Já
o contrato com a Janssen
prevê 38 milhões de doses,
que deverão ser enviadas à
pasta entre agosto e novem-
bro deste ano. 

segundo a pasta, o Brasil já
tem garantidos mais de 562
milhões de doses de vacinas
contra a Covid-19 até o fim de
2021. Além de pfizer e Jans-
sen, a pasta também já fe-
chou acordos com Astraze-
neca/oxford (fiocruz) e Ins-
tituto Butantan - os dois res-
ponsáveis pela produção na-
cional de vacinas até o mo-
mento -, consórcio Covaxfa-
cility, precisa/BharatBiotech
(vacina Covaxin) e união Quí-
mica/Gamaleya (vacina sput-
nik v). (Maiara Dal Bosco, Es-
pecial para O Hoje)

Mesmo diante da pro-
ximidade do recebi-
mento das doses, pre-
feitura não soube di-
zer como se dará ar-
mazenamento

Logística para vacinas 
da Pfizer ainda é incerta

Com o recebimento de no-
vas doses, a prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da secretaria
municipal de saúde (sms), li-
berou sexta-feira (30) a aplica-
ção da primeira dose da vacina
contra a Covid-19 em idosos a
partir de 60 anos, com iniciais
de A e B. o atendimento é fei-
to em dez postos de atendi-
mento, sendo dois de drive
thru e oito fixos, até às 17h.

De acordo com a pasta, a
ampliação da faixa etária foi
possível graças ao recebimen-
to da nova remessa nesta quin-
ta-feira, inclusão de mais um
posto de atendimento para pe-
destres, além do apoio do exér-
cito às equipes de vacinação. A
secretaria de saúde de Goiânia
permanece aplicando a pri-
meira dose em idosos a partir
de 61 anos independente das
iniciais dos nomes e em pro-
fissionais de saúde a partir de
18 anos.

A campanha de vacinação
contra a Covid-19 em Goiânia
teve início em janeiro, seguin-
do o estabelecido pelo minis-
tério da saúde através do pla-
no Nacional de Imunização
(pNI). Desde então, já foram
atendidos idosos em três gru-
pos distintos (acamados, insti-
tucionalizados e por faixa etá-
ria), além de trabalhadores da
saúde, segurança e salvamen-
to, tanto para primeira quanto
para segunda dose.

o prefeito Rogério Cruz co-
memora os números na Capital.
“Isso mostra o empenho dos
nossos profissionais de saúde,
que de forma transparente e
responsável dão seu máximo
para garantir proteção às pes-
soas”, afirma. Rogério Cruz des-
taca os recordes batidos pelas
equipes de imunização ao lon-
go da campanha. “No feriado
de 21 de abril, mais de 22 mil
pessoas foram vacinadas em

Goiânia. No mês de março, em
apenas um dia, foram 19 mil
vacinas aplicadas".

22 mil doses
Na quinta-feira (29) a pre-

feitura recebeu 22.250 doses
da vacina Astrazeneca, pro-
duzida pela fiocruz. Do total,
5% (1.110) são para trabalha-
dores das forças de seguran-
ça e salvamento e 30% (6.675)
para trabalhadores da saú-
de. Com isso, serão disponibi-
lizadas 14.465 mil para pri-
meira dose de idosos.

Além das seis escolas, dos
drives do shopping passeio
das águas e estádio serra
Dourada, os idosos também
serão atendidos em um novo
ponto de vacinação que fun-
cionará no sesc faiçalville,
na modalidade pedestre.

Já os trabalhadores da
saúde seguem sendo vacina-
dos com a primeira dose nas

sete escolas e a segunda dose
no shopping Cerrado, no es-
paço Bem estar da unimed e
na Igreja universal da Ave-
nida Goiás. Todos na modali-
dade pedestre.

Reforço
À convite da prefeitura, o

exército Brasileiro em Goiâ-
nia colocou 75 militares para
ajudar na campanha de va-
cinação contra Covid-19. se-
rão três equipes, cada uma
com 25 militares, que vão re-
vezar no atendimento à po-
pulação no drive do estádio
serra Dourada.

Diariamente, seis sargen-
tos, com formação em técnico
de enfermagem, vão auxiliar
as equipes de vacinação da
sms na aplicação das doses.
os demais darão apoio na
triagem das pessoas e baliza-
mento dos veículos. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Goiânia antecipa vacinação de idosos 60+
MAIS DOSES

POSTOS DISPONívEIS

DriVE thru

• Shopping passeio das Águas

• Estádio Serra Dourada

pEDEStrE

• Escola municipal Francisco

matias

• Escola municipal lions

Clube Bandeirante

• Escola municipal Coronel

José Viana

• Escola municipal Santa he-

lena

• Escola municipal pedro

Costa de medeiros

• Escola rotary Goiânia Oeste

• Área i da puC

• SESC Faiçalville

Doses precisam
ser armazenadas
em temperaturas
abaixo de 70ºC,
em superfreezers,
UFG conta com
20 unidades
desse porte
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A China lançou ontem (29)
o módulo principal da sua pri-
meira estação espacial perma-
nente, que visa a hospedar as-
tronautas a longo prazo.

o módulo Tianhe, ou
"harmonia Celestial", foi
lançado ao espaço recor-
rendo ao foguete longa
marcha 5B, a partir do Cen-
tro de lançamento de wen-
chang, na ilha de hainan,
extremo sul do país.

este é o primeiro lança-
mento de 11 missões necessá-
rias para construir e abastecer
a estação e enviar uma tripu-
lação de três pessoas até o fim
do próximo ano.

o programa espacial da Chi-
na também trouxe de volta as
primeiras amostras lunares
em mais de 40 anos e espera
pousar uma sonda e um rover
(veículo de exploração espa-
cial) na superfície de marte
no próximo mês.

o primeiro-ministro chi-
nês, li Keqiang, junto com ou-
tros líderes civis e militares, as-
sistiu ao lançamento, do centro
de controle, em pequim.

o módulo central é a secção
da estação, onde os astronau-
tas podem viver por um pe-
ríodo de até seis meses. mais
dez lançamentos vão enviar
ainda dois módulos, usados
pelas futuras tripulações para
fazer experiências, supri-
mentos de carga e quatro mis-
sões com tripulação.

pelo menos 12 astronau-

tas estão em treinamento para
viver na estação, incluindo
veteranos de missões anterio-
res. A primeira missão tripu-
lada, a shenzhou-12, está pre-
vista para junho.

Quando concluída, no fim
de 2022, a estação espacial
Chinesa deverá pesar cerca de
66 toneladas, consideravel-
mente menor do que a esta-
ção espacial Internacional,
que lançou o seu primeiro
módulo em 1998 e pesará cer-
ca de 450 toneladas.

Teoricamente, a Tianhe
pode ser expandida para até
seis módulos. A estação foi
projetada para operar por
pelo menos dez anos. ela tem
aproximadamente o tama-
nho da estação espacial ame-
ricana skylab, da década de

1970, e da antiga mir, da
união soviética, que operou
por mais de 14 anos, após o
lançamento, em 1986.

o módulo principal vai
fornecer espaço para vive-
rem até seis astronautas, du-
rante as trocas de tripulação,
enquanto os outros dois mó-
dulos, wentian e mengtian,
vão fornecer espaço para ex-
periências científicas, inclu-
sive das propriedades do am-
biente no espaço sideral.

A China começou a projetar
a estação em 1992, quando as
ambições espaciais do país se
concretizavam.

A necessidade de operar
sozinha tornou-se mais ur-
gente, depois de ter sido ex-
cluída da estação espacial In-
ternacional, em grande parte

devido às objeções dos esta-
dos unidos (euA) sobre a na-
tureza secreta e os laços mili-
tares do programa chinês.

A China colocou o seu pri-
meiro astronauta no espaço
em outubro de 2003, tornan-
do-se o terceiro país a fazê-lo
de forma independente, de-
pois da antiga união soviéti-
ca e dos euA.

Junto com mais missões tri-
puladas, a China lançou duas
estações espaciais experimen-
tais de módulo único. A tripu-
lação Tiangong-2 permaneceu
a bordo por 33 dias.

o lançamento de hoje ocor-
re no momento em que a Chi-
na também avança em mis-
sões sem tripulação, especial-
mente na exploração lunar. o
país pousou já um rover no

lado oculto da lua.
em dezembro passado, a

sonda Chang`e 5 trouxe ro-
chas lunares de volta à Terra,
pela primeira vez, desde as
missões realizadas pelos euA
na década de 70.

outro programa chinês
visa a coletar solo de um as-
teroide, um dos principais
focos do programa espacial
japonês.

A China planeja outra mis-
são para 2024, visando a reco-
lher amostras lunares, e disse
que quer levar pessoas e pos-
sivelmente construir uma base
científica na lua.

Nenhum cronograma foi
proposto para esses projetos.
um avião espacial altamente
secreto também está em de-
senvolvimento. (ABr)

Objetivo, de 
longo prazo, 
é hospedar 
astronautas

China lança módulo principal 
da 1ª estação espacial permanente

A China começou a projetar a estação em 1992, quando as ambições espaciais do país se concretizavam

A companhia aérea chinesa
China southern Airlines deixou
de transportar passageiros do
Brasil com destino à China,
"de acordo com as necessida-
des de prevenção e controle da
pandemia" de covid-19. Consi-
derando que não existe atual-
mente qualquer ligação direta
entre o Brasil e a China, a de-
cisão fecha mais uma das pou-
cas alternativas para viajar en-
tre os dois países.

em comunicado, a empresa
diz que a suspensão "tempo-
rária" abrange todos os passa-
geiros, incluindo cidadãos chi-
neses, que pretendem viajar do
Brasil para a China por meio de
outro país.

vinte e cinco países já

constam da lista de proibi-
ções da companhia aérea se-
diada em Guangzhou, in-
cluindo moçambique.

A China southern Airlines
opera voos regulares entre a
capital francesa, paris, e
Guangzhou, capital de Guang-
dong, província no sul da Chi-
na próxima a macau.

A companhia aérea de ban-
deira chinesa Air China já tinha
suspendido, em setembro pas-
sado, as operações na rota que
ligava a cidade brasileira de
são paulo à capital chinesa,
pequim, por meio da capital es-
panhola, madri.

A suspensão esteve inicial-
mente em vigor até o final de
março, mas foi prolongada

pelo menos até 30 de junho.
A retomada dos voos de-

pende da situação da pan-
demia no Brasil, disse a
Air China.

Chinês infectado 
A cidade de Xangai, no les-

te da China, registrou um caso
importado de covid-19 de um
cidadão chinês procedente do
Brasil, anunciou nessa quarta-
feira (28) a Comissão da saúde
de Xangai.

o chinês desenvolveu sin-
tomas de covid-19 e acabou
por ter resultado positivo no
teste para o novo coronaví-
rus, estando atualmente em
tratamento num hospital de
Xangai. (ABr)

Companhia aérea chinesa fecha
as portas a passageiros do Brasil

Decisão fecha uma das poucas alternativas de viagem entre os 2 países
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Elysia Cardoso

marília mendonça está de volta com
mais um lançamento inédito. A cantora
lançou ‘Rosa embriagada’ em todas as pla-
taformas de áudio pela som livre. A fai-
xa é mais um single de autoria de marília,
apresentada primeiramente ao público du-
rante a live ´vem Aí´, realizada em ou-
tubro do ano passado. A canção chega tam-
bém com um clipe no canal da artista no
YouTube. A direção é de fernando Trevi-
san Catatau, da uNIC film.

Apostando em uma sonoridade mais
regional, mas sem perder o romantismo e
a sofrência característicos dos trabalhos da
artista. marília conta curiosidades sobre
o processo de composição da faixa: "em
um dia comum de composições, meu par-
ceiro Tchula me buscou em casa e como
várias vezes aconteceu, não tínhamos um
tema, uma melodia ou assunto pra falar
naquele dia... a gente tava sempre espe-
rando cair do céu... Nesse dia, a mãe dele
tinha passado por lá e arrumado o bar-
raco, que a gente só bagunçava”, inicia. 

“eu estava dedilhando o violão e o
Tchula com o bloco de notas aberto, ten-
tando escrever coisas aleatórias... e de re-
pente, um vaso de madeira que tinha o for-
mato de uma garrafa de cerveja, com
uma flor e uma frase sussurrada: ´uma
rosa tão bonita dentro de uma garrafa´...
bastou isso para que a inspiração viesse...
me lembro da euforia quando termina-
mos, uma das nossas composições prefe-
ridas, que tem tanta história, que ela por
si só não se traduz", declara a cantora.

A arte de ‘Rosa embriagada’ ganhou re-
ferência floral da obra ´Amaryllis´, de
pietmondrian, criada em 1910. Neste novo
projeto da cantora, com exceção de ‘De-
prê’, as capas de todas as faixas têm ins-
piração em pinturas de artistas famosos,
que hoje são de domínio público. o single
‘foi por Conveniência’ retratou em sua
capa ́ Nighthawks´, do artista norte-ame-
ricano edward hopper, pintada em 1942.
Já a arte de ‘Troca de Calçada’ veio de um
clássico de vincent van Gogh, ́ o Terraço
do Café à Noite´, de 1888.

Novo projeto 
‘Rosa embriagada’ é a quarta faixa a

ser lançada de um total de cinco singles au-

torais de marília mendonça, que compõem
um novo projeto como um presente para
os fãs da cantora. ‘Deprê’ , ‘foi por Con-
veniência’ e ‘Troca de Calçada’ acumulam
mais de 210 milhões de streams nas pla-
taformas de áudio e vídeo e seguem figu-
rando no Top 200 Brasil desde janeiro.
‘Nosso Amor envelheceu’ é a última faixa
e será lançada em breve.

marília mendonça anunciou que sua
primeira live do ano será no dia 15 de
maio em seu canal do YouTube , onde a
cantora acumula mais de 21 milhões de
inscritos e mais de 13 bilhões de visuali-

zações. os fãs já podem se preparar para
matar as saudades da cantora em mais um
grande show em casa recheado de hits e
muitas surpresas.

sobre a live, marília adianta: "´Rosa
embriagada´ é mais uma música que eu
gravei na última live e estava muito an-
siosa para lançar, com certeza farei uma
versão super especial na live do próxi-
Recentemente, a cantora ‘invadiu’ a live
de suas duas amigas maiara e maraísa
por chamada de vídeo, e cantou uma mú-
sica com a dupla no dia 15", finaliza. (Es-
pecial para O Hoje) 

marília mendonça lança ‘Rosa embriagada’ e anuncia data da primeira live do ano 

Arte de ‘Rosa Embriagad’ ganhou referência floral da obra ´Amaryllis´, de PietMondrian

Essência

Inspiração e romantismo
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Carla Diaz, Arcrebiano e lucas pentea-
do foram alguns dos ex-BBBs que rejeita-
ram o convite de KarolConká para parti-
ciparem da série ‘A vida Depois do Tombo’,
lançada pela Globo nesta quinta-feira (29).
No documentário, a rapper analisou sua
trajetória polêmica pelo reality show e teve
a chance de conversar com os brothers,
mas foi notificada em tempo real das gra-
vações e teve reação exposta ao saber que
o trio se recusou.KarolConká não escondeu
a tristeza no olhar ao descobrir que lucas
penteado teria declinado no convite e foi

às lágrimas. "Que pena", disse. Nesse mo-
mento, o ator de ‘malhação’ a surpreende
ao aparecer no telão explicando em vídeo
o motivo. "KarolConká, tínhamos um com-
binado, né? eu ia aí, íamos nos reencontrar
após 'Big Brother' pra gente conversar, en-
tender o que aconteceu, você desabafar se
quisesse, mas infelizmente eu não estou
preparado e pronto pra te encontrar ain-
da", justificou. lucas penteado fez Karol-
Conká chorar ainda mais ao declamar
uma poesia que escreveu enquanto ainda
estava dentro do programa. (purepeople)

Lucas Penteado faz KarolConká chorar com poesia
em série da Globo: “Todos merecem o perdão”
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Ancestralidade
africana
Com uma série de simbolismos,
Brinsan N’Tchalá apresenta seu
primeiro álbum 

Lanna Oliveira

A ancestralidade africa-
na está em cada detalhe da
cultura brasileira, por isso a
cantora e compositora cu-
ritibana Brinsan N’Tchalá
decidiu homenagear esse
continente em seu álbum
de estreia intitulado ‘álbum
Respeito’.são oito canções
onde Brinsan, além de can-
tar em português, também
canta em criolo e balanta,
idiomas da Guiné Bissau,
em uma mistura de Afro-
beats, Kuduro Angolano e
Afrohouse.

para mergulhar nesse
universo, para colaborar e
abrilhantar este projeto, a
cantora convocou moses-
Tertsea Ade, da Nigéria, e Jú-
nior no Beat, da Angola, para
produzir os beats de algu-
mas faixas. os brasileiros
André Canali e leonardo
ekord completam o time.
ela apresenta também o cli-
pe de ‘Respeito’, segunda
faixa do álbum, onde faz re-
ferência à riqueza, à beleza,
às coisas boas e leves da
vida das mulheres negras.

Brinsan é filha de fran-
cisco N’Tchalá (in memo-
rian), revolucionário da
Guiné Bissau que fez parte
dos quadros responsáveis
pela independência do país,
em 1974. Ao imigrar para o
Brasil, foi um dos funda-
dores do movimento Ne-
gro unificador em Curitiba
(mNu). Com ele, a artista
aprendeu a não se curvar
para a branquitude e a to-
dos os sistemas opressores
de silenciamento. e é essa
força e orgulho em ser ne-
gra que ela apresenta em
seu primeiro álbum.

“álbum Respeito não é
apenas um resgate à cultu-
ra afro, mas toda uma pro-
dução musical que contou
com a participação de afri-
canos. Trazendo o Afro-
beat, ritmo que está pre-

sente no mundo e vem cres-
cendo a cada dia no Brasil,
o meu trabalho conta com
beats produzidos por beat-
makers africanos, como o
produtor musical nigeriano
mosesTertsea Ade e o pro-
dutor angolano Júnior no
Beat”, conta a cantora. 

vale ressaltar que o Afro-
beat presente na obra não é
o ritmo à brasileira popula-
rizado nos anos 90 pela tru-
pe pernambucana liderada
por Chico science. o Afro-
beat em questão é uma mis-
tura de funk, highlife, jazz e
música yorubá, que nasceu
com felaKuti, na Nigéria
dos anos 70. hoje o ritmo se
expandiu e modernizou, ga-
nhando diferentes nuances
em cada lugar da áfrica e,
assim, sendo exportado
para o mundo.

“o álbum navega pelos
universos de uma jovem
mulher negra com descen-
dência africana: empodera-
mento feminino e negro;
justiça social, homenagem
aos ancestrais e é claro, amor
e charme através dos rit-
mos envolventes da Kizom-
ba Angolana”, completa
Brinsan. A faixa ‘Guardiões
da Kalunga’ abre o ‘álbum
Respeito’ como uma sauda-
ção à exu, orixá guardião
das portas e dos caminhos. 

logo em seguida, vem
‘Respeito’, música que ga-
nhou clipe, e onde há tre-
chos na língua Criolo e na
língua Balanta de Guiné
Bissau. essa última é a et-
nia da qual a artista faz
parte, já que seu pai é um
homem Balanta de Guiné
Bissau. ‘Dembô’ e ‘Nhapa-
pé’ também resgatam a
sua forte conexão com seu
pai. em ‘eu vou Chegar
lá’, Brinsan fala sobre dias
melhores que virão. ‘leve
e solta’ e ‘Quando Cê Che-
ga Assim’ são sobre amo-
res e desejos. e ‘louvação’
fecha o álbum.  

No clipe Brinsan fala sobre empoderamento negro e feminino A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
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oito décadas. este é o tem-
po que separa o momento
atual dos ensinamentos do
historiador negro Carter G.
woodson trazidos na obra-
prima ‘A (des)educação do
negro’. publicado em 1933, o
épico manual antirracista,
que prepara o negro para
cumprir sua pária social, se-
gue relevante e atual. para
que não seja esquecida, a edi-
tora edipro relança a obra icô-
nica com prefácio assinado
pelo rapper e escritor emici-
da, que incorpora ao debate
coletivo suas experiências
pessoais.

ele recorda de um episó-
dio constrangedor vivido na
escola. Cada aluno deveria
trazer informações sobre a
origem de sua família e emi-
cida ficou nervoso antes mes-
mo de chegar sua vez. o rap-
per lembrou das duas avós
com quem teve contato, uma
negra retinta e outra que era,
conforme ele mesmo descre-
ve: “o que o país se referia [er-
roneamente] como uma mu-
lata”. “eu as descrevi e, titu-
beante, disse que talvez mi-
nhas avós tivessem vindo da
áfrica. A professora me re-
preendeu e me perguntou
quem era a pessoa branca da
minha família”, recorda.

Carter G. woodson é con-
siderado o pai da história ne-
gra americana. filho de es-
cravos, trabalhou em minas de
carvão antes de se graduar na
universidade de Chicago. o
autor é o segundo negro dos
euA a obter um phD pela uni-
versidade de harvard, na qual
também lecionou. A obra de
Carter demonstra que o siste-
ma não prepara o estudante
negro para o sucesso e o im-
pede de ter uma identidade
própria, doutrinando para que
assuma uma posição de sub-
missão social.

Após 40 anos de reflexão
para, então, publicar a obra,
Carter condenou os padrões
de ensino eurocentrados; mo-
delos escolares que despre-
zam a história e cultura afri-
cana; a inferiorização dos
saberes de outras culturas,
sobretudo de matrizes afri-
canas, e aponta soluções para
os problemas raciais. A prin-
cipal mensagem do autor é
mostrar que a educação for-
mal das pessoas negras não é
usada como instrumento de
transformação.

mesmo depois de oito dé-
cadas passadas essa consta-
tação ainda está presente. e

emicida sintetiza o que deve
ser feito na última frase de
seu prefácio: “o que temos
nesses escritos antigos é como
uma bússola, que (...) ainda
continua bastante atual e
pode oferecer soluções valio-
sas para que o amanhã não
seja só um ontem, com um
novo nome.”

O autor
Carter Godwinwoodson

(1875-1950) foi um historia-
dor, escritor e jornalista nor-
te-americano. É considerado
o pai da história negra ame-
ricana, tendo iniciado a se-

mana da história Negra, que
viria a se tornar o mês da his-
tória Negra, realizado todos os
anos em fevereiro, nos esta-
dos unidos. filho de escravos,
trabalhou nas minas e carvão
de west virgínia antes de se
graduar pela universidade
de Chicago. em 1912, tornou-
se o segundo negro dos esta-
dos unidos a obter um phD
pela universidade de har-
vard. Durante a maior parte
de sua carreira, lecionou na
universidade howard, histo-
ricamente dedicada à comu-
nidade afro-americana de
washington, D.C.

Clássico na luta antirracista
Obra-prima do historiador Carter G. Woodson ‘A (des)edu-
cação do negro’ reascende o debate sobre ativismo negro
depois de oito décadas

Obra do escritor
e jornalista
Carter
GodwinWoodson
é relançado no
Brasil com
prefácio de
Emicida

Gabriel da Silva
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Druk - Mais uma Rodada -
Druk - Mais uma rodada é a
história de quatro professores
com problemas em suas vi-
das, testando a teoria de que
ao manter um nível constan-
te de álcool em suas corren-
tes sanguíneas, suas vidas
irão melhorar. De início, os re-
sultados são animadores, po-
rém, no decorrer da expe-
riência, eles percebem que
nem tudo é tão simples as-
sim. Direção: Thomas vinter-
berg. elenco: MadsMikkelsen,
Thomas Bo larsen, Magnus
Millang. streaming: Now.

O Som do Silêncio - em soun-
dof Metal, um jovem batei-
rista teme por seu futuro
quando percebe que está gra-
dualmente ficando surdo.
Duas paixões estão em jogo:
a música e sua namorada,
que é integrante da mesma
banda de heavy metal que o
rapaz. essa mudança drástica
acarreta em muita tensão e
angústia na vida do bateiris-
ta, atormentado lentamente
pelo silêncio. Direção: Da-
riusMarder. elenco: riz Ah-
med, olivia cooke, lauren ri-
dloff. streaming: Now.

Cabras da Peste - em ca-
bras da Peste, acompanha-
mos a história do cearense
Bruceuilis (edmilson Filho) e
do paulista Trindade (Mat-
heus Nachtergaele), dois po-
licias totalmente incompatí-
veis que são forçados a tra-
balhar juntos para resgatar a
celestina, uma cabra que é
considerada o patrimônio do
ceará. Durante a investiga-
ção, os dois descobrem que o
sumiço do animal está inter-
ligado com as ações crimino-
sas de luva Branca, o maior
alvo da polícia de são Paulo.
Juntos, Bruceuilis e Trindade
precisarão desmascarar a
quadrilha comandada pelo
traficante de entorpecentes e
mostrar que ainda são poli-
ciais de verdade. No estilo

buddycop, o filme apresenta
aquele clássico toque à bra-
sileira. Direção: vitor Brandt.
elenco: edmilson Filho, Mat-
heus Nachtergaele, Falcão.
streaming: Netflix.

A Voz Suprema do Blues -
este filme acompanha Ma-
rainey (viola Davis) em chi-
cago, 1927, numa sessão de
gravação de álbum mergu-
lhada em tensão entre seu
ambicioso trompista levee
(chadwickBoseman) e a ge-
rência branca que está de-
terminada a controlar a in-
controlável "Motherofthe
Blues". Porém, uma conversa
no local revela verdades que
irão abalar a vida de todos. Di-
reção: George c. Wolfe. elen-
co: viola Davis, chadwickBo-
seman, colman Domingo.
streaming: Netflix.

sÉRiEs

The Walking Dead - em The
Walking Dead, um apocalipse
provoca uma infestação de
zumbis na cidade de cynthia-
na, em Kentucky, nos estados
unidos, e o oficial de polícia
rick Grimes (Andrew lincoln)
descobre que os mortos-vi-
vos estão se propagando pro-

gressivamente. ele decide unir-
se aos homens e mulheres
sobreviventes para que te-
nham mais força para com-
bater o fenômeno que os atin-
ge. o grupo percorre diferen-
tes lugares em busca de solu-
ções para o problema. Direção:
Frank Darabont, GlenMazzara,
scott M. Gimple. elenco: Nor-
man reedus, Jeffrey Dean Mor-
gan, Melissa McBride. strea-
ming: clarovideo.

Sex andthecity - Quatro mu-
lheres solteiras, bonitas e con-
fiantes de Nova York que são
melhores amigas e comparti-
lham entre si os segredos de
suas conturbadas vidas amo-
rosas. carrieBradshaw (sarah
Jessica Parker) é uma colunis-
ta e narra a história. Miranda
Hobbes (cynthia Nixon) é uma
advogada determinada, que
deseja sucesso na carreira e na
vida amorosa. charlotte York
(Kristin Davis) é uma comer-
ciante de arte vinda de uma fa-
mília rica que é insegura sobre
si mesma. e samantha Jones
(Kim cattrall) é uma loira fatal
que está sempre à procura de
um bom partido. Direção: Dar-
ren star. elenco: sarah Jessica
Parker, Kim cattrall, cynthia
Nixon. streaming: HBo.

Mãe Só Tem Duas - em Mãe
só Tem Duas, Ana (ludwika
Paleta) e Mariana (Paulina
Goto) descobriram que seus
bebês foram trocados na ma-
ternidade. Para resolver a si-
tuação, elas decidem ajustar
suas vidas e formar uma fa-
mília para não perder o de-
senvolvimento das crianças. o
plano, no entanto, torna o lar
peculiar e único, gerando al-
guns conflitos de convivên-
cia que devem ser enfrentados
para a melhor criação dos fi-
lhos. Direção: Fernando sari-
ñana, carolina rivera. elen-
co: ludwika Paleta, Paulina
Goto, Javier Ponce, Martín Al-
tomaro. streaming: Netfilx.

Good Girls - Beth Boland
(christina Hendricks), Annie
Marks (Mae Whitman) e ruby
Hill (retta) são três mães de fa-
mília tentando lidar com pro-
blemas financeiros e mater-
nais. cansadas de estarem
sempre perdendo, elas deci-
dem planejar um assalto a um
supermercado, mas o sucesso
do plano faz com que fiquem
no meio de uma operação ain-
da maior e mais perigosa. Di-
reção: JennaBans. elenco:
christina Hendricks, retta, Mae
Whitman. streaming: Netflix.

No clássico ‘Sex and the city’ quatro mulheres compartilham segredos de suas vidas amorosas

tSUPER TELA

Entre álbuns
A cantora Tulipa ruiz se

apresenta às 20h no Zoom,
acessível via sympla strea-
ming, neste sábado (1º). A
apresentação digital integra
as atrações do Palco itaú e
tem ingressos gratuitos dis-
poníveis no site
sympla.com.br. A proposta
do espetáculo é apresentar
canções dos seus quatro ál-
buns, além de singles que
nunca ou raramente foram
mostrados em shows. Quan-
do: sábado (1º). onde: sym-
pla.com.br. Horário: 20h.

Embaixador no agrone-
gócio

Gusttavo lima, conheci-
do como embaixador do ser-
tanejo, faz um show ao vivo e
digital neste sábado (1º) às
18h em seu canal oficial no
YouTube. suas lives são co-
nhecidas por bater milhões
de visualização e serem irre-
verentes. A live 'o embaixador
no Agronegócio ii' é trans-
mitida diretamente do Mato
Grosso e promete movimen-
tar o fim de semana dos fãs.
Quando: sábado (1º). onde:
youtube.com/gusttavolimao-
ficial. Horário: 18h.

interação virtual
o espetáculo 'uma Peça

para salvar o Mundo' é apre-
sentado neste sábado (1°) às
21h no Zoom, acessível via
sympla streaming. A produ-
ção virtual conta com dra-
maturgia de ivam cabral e
rodolfo García vásquez. Al-
guns espectadores são con-

vidados a participar, criando
situações dramáticas e atuan-
do. o ingresso custa r$ 10
pelo site sympla.com.br.
Quando: sábado (1º). onde:
sympla.com.br. Horário: 21h.

show de violeiro
chico lobo possui uma

carreira com mais de 35 anos
como violeiro, se apresenta
às 20h deste domingo (2).
lobo apresenta cantigas, ins-
trumentais e composições
autorais de sua vasta disco-
grafia. A apresentação digi-
tal integra as atrações do
Palco itaú, tem ingressos

gratuitos e pode vista no
Zoom, via sympla streaming.
Quando: Domingo (2). onde:
sympla.com.br. Horário: 20h.

a mente de mark
espetáculo virtual 'John e

eu' tem apresentação neste
domingo (2) às 20h também
pelo sympla streaming. com
texto e atuação de Nicolas
Trevijano, o espetáculo é um
mergulho na mente de Mark
chapman, o assassino de
John lennon. A peça retrata,
a partir de fatos, um possível
diálogo entre os dois, com
sua família e consigo mesmo,
momentos antes do crime.

Quando: Domingo (2). onde:
sympla.com.br. Horário: 20h.

Habitat na pandemia
'Nossa casa' é uma mos-

tra virtual idealizada pelo
Museu da casa Brasileira e
tem curadoria de camila Fix.
com uma reflexão sobre o
habitat na pandemia, o pas-
seio pelas obras ocorre por
meio de vídeos disponíveis
gratuitamente no site da ins-
tituição. A exposição reúne
trabalhos de artistas como
regina silveira, Marcelo cipis,
claudia Moreira sales, dentre
outros. Quando: Domingo
(2). onde: mcb.org.br.

'O Embaixador no Agronegócio II' ocorre neste sábado (1º) às 18h no YouTube
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HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de ajudar e se doar à fa-
mília ou aos afazeres de casa.
essa é a sua tarefa hoje, querido
ariano. Hoje, a lua cheia em ca-
pricórnio traz a você a possibili-
dade de ajudar e de se doar à fa-
mília ou aos afazeres de casa.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz a oportunidade de
aconselhar ou de ser aconselhado.
Hoje, boas conversas e boas ideias
vão surgindo ou vem a com-
preensão sobre algum fato que es-
tava incomodando.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz o desafio de ter que
sair do seu mundo e do seu sos-
sego hoje, mas vai ser por uma
boa causa. Permita-se doar seu
tempo, querido geminiano, por-
que assim vai se sentir mais útil e
aproveitar mais esse feriado.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz agito e faz desse dia,
um dia de pouco descanso por
causa de trabalho extra ou ex-
cesso de compromissos que fo-
ram firmados anteriormente.
Administre bem e tentem tam-
bém descansar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio faz desse dia um dia cheio
de surpresas, tirando você da ro-
tina. É um tempo ideal para pas-
seios e diversões; o momento de
lazer está ativado. Aproveite bem
o seu dia e tome cuidado com os
exageros.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz a oportunidade de cui-
dar melhor de si mesmo. Apro-
veite o dia escolhendo atividades
que tragam bem-estar. Passeios
e outras situações trazem alegria
e criam conforto. Passear, se for
possível, senão apenas curtir ao
lado das pessoas queridas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz o desafio de ter que
se equilibrar entre ajudar em
casa e resolver problemas de
trabalho ou de pessoas com
quem convive. É um dia para
exercitar o seu jogo de cintura.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz bons encontros com
pessoas queridas. Boas trocas e
bons passeios são esperados para
vocês hoje. Pode ser um bom
dia também para estudar ou co-
locar os seus escritos em dia.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

A lua cheia em capricórnio
faz uma oposição a Marte em
câncer e traz uma grande con-
tradição para você. existe uma di-
ficuldade grande para que as
pessoas compreendam você no
dia de hoje. A dica é: mantenha
a guarda alta.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio traz a necessidade de focar
em seus desejos. Bom momento
para perceber que sua força de
vontade é que materializa sua co-
ragem de seguir em frente con-
quistando e realizando. Basta fo-
car no que deseja de verdade.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Neste dia, a lua cheia em ca-
pricórnio traz o desafio de viver
um dia fora dos padrões, porque
talvez seus planos irão por água
abaixo. Tudo que pensou para
hoje pode ir para o lado oposto.
saiba soltar e aceitar o dia como
ele se apresenta.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje, a lua cheia em capri-
córnio potencializa a relação com
os seus amigos. Aproveite as pos-
sibilidades que se apresentam e
aceite os convites que chegarem.
estar com eles com certeza será a
melhor opção: trocar, se divertir,
ver a vida por outros olhos.
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O dress code 
certo para
cada função

16 n Essência

Estar vestido adequadamente no ambiente de

trabalho pode ser mais importante do que se imagina 

por exemplo, quem não se lembra
da transformação no visual da perso-
nagem Andrea sachs, interpretada
pela atriz Anne hathaway, no filme “o
Diabo veste prada”? uma vez que ela
passou a trabalhar em uma revista de
moda, mudou totalmente a sua forma
de vestir devido aos costumes do seu lo-
cal de trabalho. mostrando-se mais
confiante e condizente ao cargo. mas,
calma, não precisa mudar completa-
mente o seu visual por conta da pro-
fissão, mas algumas adaptações são
sempre bem-vindas para comunicar
uma função.

Aí entra o dress code, que nada
mais é que um código de vestimenta
que indica a maneira mais adequada
para se vestir em determinada ocasião.
seja em eventos sociais, ambientes de
trabalho ou mesmo para ir à escola ou
faculdade. o objetivo é padronizar o
visual, fazendo com que todas as pes-
soas estejam em conformidade. pode
ser considerado um facilitador na
hora de escolher a roupa mais ade-
quada para cada situação. esses códi-
gos são frequentemente usados no
ambiente de trabalho por diversas
razões. por exemplo: o uso de unifor-
me pode ser solicitado aos trabalha-
dores para comunicar uma imagem
corporativa mais séria e facilitar a sua
identificação por parte dos clientes.
por outro lado, esse código pode ser
criado com o intuito de promover a
saúde e a segurança. Como é o caso da-
queles profissionais que trabalham em

funções perigosas. A organização pre-
cisa de uma regra para que eles utili-
zem roupas e acessórios de proteção.
enfim, as empresas têm diferentes
objetivos, logo, é imprescindível que os
funcionários observem atentamente
os colegas e o padrão interno. Isso por-
que esse código pode ser intrínseco —
mas nem por isso menos importante.

Aproveitando que neste fim de se-
mana comemora-se o Dia do Traba-
lhado, a Coluna Tendência mostra para
os seus leitores as três formas de se ves-
tir no ambiente corporativo: o informal,
o semi-formal e o formal. enfim, esses
códigos de vestimenta são responsáveis
por transmitir uma imagem positiva do
negócio, bem como tradições defendi-
das pela organização. por isso é im-
portante sempre se vestir adequada-
mente e de acordo com o ambiente de
trabalho. Dessa forma, o profissional
não será pego de surpresa caso haja, no
meio do dia, uma reunião inesperada,
um convite para conhecer um novo
cliente ou até fechar um novo contra-
to de trabalho. Além do que, a apa-
rência também funciona como um
cartão de visitas.

em ambientes informais, é permi-
tido “ousar” mais no quesito moda, mas
sempre aplicando o bom senso — o que
inclui não usar vestuários muito cha-
mativos nem que atraiam toda a aten-
ção para o corpo. evite, por exemplo,
decotes profundos, roupas muito fes-
tivas e shorts e vestidos muito curtos.
por mais casual que seja a permissão,

o ambiente ainda é de trabalho. logo,
vale a pena investir em jeans, acessó-
rios, peças coloridas, entre outros. No
entanto, atente-se ao seu cargo. Advo-
gados, por mais informal que seja o
dress code do escritório onde trabalha,
não poderá usar determinadas roupas
em órgãos públicos.

Já o estilo semi-informal transita en-
tre o casual e o formal. um exemplo
clássico é misturar o jeans com uma ca-
misa social ou usar roupas com mo-

delagens mais retas, porém, com es-
tampas. mas, cuidado, equilíbrio, nes-
tes casos, é tudo. Inserir o estilo próprio
pode ser uma boa sacada, porém sem
perder o profissionalismo exigido pelo
local de trabalho.

para as empresas e organizações
adeptas ao estilo formal, os funcio-
nários e colaboradores devem trans-
mitir seriedade e credibilidade. sen-
do assim, deve-se evitar cores muito
chamativas, bem como acessórios
que destoam e peças de cortes mo-
dernos. Aqui, a formalidade deve im-
perar, então, peças mais sociais como:
ternos, camisas, acessórios discretos
e itens em cores mais sóbrias são a pe-
dida certa. Roupas com design muito
diferente, que chamem a atenção,
também devem ser evitadas.

Com a alta competitividade no
mercado e o público diferenciado de
cada empresa, estar atento com a
imagem é essencial, além de ser
uma ferramenta facilitadora do cres-
cimento profissional. A flexibilização
na maneira de se vestir é uma reali-
dade atual, observada tanto nas ruas
como no ambiente de trabalho. por
isso, é preciso tomar cuidado e co-
nhecer bem a cultura de cada com-
panhia. Cada indivíduo tem sua ma-
neira de se vestir, de falar e, claro, de
pensar e as roupas são uma forma de
apresentar sua personalidade. mas,
por mais livre que as pessoas quei-
ram se sentir, ainda é preciso seguir
um padrão de vestimenta.

um livro não se julga pela capa, porém isso não funciona em um am-

biente corporativo. o vestuário, querendo ou não, comunica uma men-

sagem. ele é responsável por refletir valores predominantes na organização.

ou seja, ele comunica o posicionamento da empresa perante os seus clien-

tes e a sociedade em geral. por essa razão, é tão importante conhecer o dress

code da organização em questão. mas, afinal, o que é este tal de dress code?

por que ele é tão importante? estar vestido de acordo com a ocasião e o

local não é apenas uma questão de respeito, mas também de representa-

tividade e pertencimento. 

1

2 3 4

2 - Vale a pena
investir em jeans,
acessórios, peças
coloridas

3 - O estilo semi-
informal transita
entre o casual e o
formal

4 - A formalidade
impera no estilo
formal

A coluna Tendência
mostra para os seus
leitores as três
formas de se vestir
no ambiente
corporativo: o
informal, o semi-
formal e o formal.
Enfim, esses códigos
de vestimenta são
responsáveis por
transmitir uma
imagem positiva do
negócio

O look
informal
permite ousar
nas escolhas
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economista reforça
que o trabalhador
deve ter em mente
que o quanto antes
pensar em seu
futuro, mais fácil
será para atingir o
padrão de vida
desejado

Pedro Jordan

Neste sábado, 1° de maio, é
comemorado o dia do traba-
lhador, uma discussão atual
que tem preocupado esta clas-
se é o momento de crise sani-
tária, provocada pela pande-
mia do Covid-19. milhões de
vagas de emprego foram cei-
fadas por conta dessa doença,
e de o começo dela para cá, um
grande número de brasileiros
acabaram se jogando para a
informalidade.

De acordo com o phD em
educação financeira, Reinaldo
Domingos, mesmo quem con-
seguiu continuar a trabalhar,
enfrenta diversos problemas,
pois segundo ele, há incertezas
para o futuro e novas reduções
de ganhosprevista para os pró-
ximos meses.

o economista alerta que
podem acontecer imprevistos
e os operários que se verem
em alguma situação não es-
perada podem acabar por fi-
carem sem saídas. “infeliz-
mente, ninguém está livre dis-
so -, quanto tempo conseguiria
sobreviver?”, questiona.

As respostas sempre o preo-
cuparam. ele reforça que a
maioria das pessoas, conforme
conversas que tem, não con-
seguiriam sobreviver mais que
poucos meses. “Isso mostra
que a situação pode ficar real-
mente muito complicada. en-
tão, dominar o controle das fi-
nanças é crucial.” Cita.

É importante se preocu-
par com o crescimento pro-
fissional e aumento da renda,
mas é ainda mais importante
se organizar e poupar di-
nheiro para garantir qualida-
de de vida no futuro.

A reforma da previdência
social também impactou di-
retamente a vida dos traba-
lhadores brasileiros,muitos já
estão inseguros com o seu fu-
turo segundo Reinaldo. o phd
comenta que diante de tantas
mudanças, as pessoas preci-
sam de traçar uma estratégia.
“o segredo é encontrar o (nú-
mero da sua aposentadoria),

ou seja, quanto precisa guar-
dar mensalmente para con-
quista a independência fi-
nanceira. fazendo as contas
certas, acredite, é possível con-
seguir.”, afirma.

Reinaldo oferece uma fór-
mula que ele criou que pode
auxiliar no controle pessoal
das finanças, que segundo
ele, foi criada a partir de anos
de experiência pessoal e pro-
fissional. “fiz um material
que já faz todo o cálculo ne-
cessário de maneira automa-
tizada, bastando colocar as
informações nos lugares in-
dicados. Basta clicar no link
- http://info.dsop.com.br/cal-
cu lo -de -apl icacao-para -
independencia-financeira.”,
comenta.

o conselho que ele da para
que não se tenha risco de o di-
nheiro acabar uma hora, é de
que o "número" deve ser de, no

mínimo, o dobro do padrão
de vida. “Assim, a pessoa saca
50% do que é ganho com os ju-
ros mensais dessa aplicação,
para viver da forma que pla-
nejou, e guarda o restante
como reserva, que irá se acu-
mular e continuar trazendo
rendimento.”, cita.

o economista reforça que o
trabalhador brasileiro deve ter
em mente que o quanto antes
pensar em seu futuro, mais
fácil será para poupar dinhei-
ro e atingir a quantia e o pa-
drão de vida desejado.

Ficou desempregado?
mas, como dito no começo,

também temos no país mi-
lhões de pessoas que perde-
ram empregos ou que foram
para informalidade. para es-
sas pessoas é preciso urgente
a busca por rendas extra. (Es-
pecial para O Hoje)

Hoje é primeiro de
maio, dia do traba-
lhador, e após um
ano de crise sanitá-
ria como lidar com a
falta de oportunida-
des e dificuldades
para se sustentar

Sustentabilidade financeira e busca
de novas rendas na pandemia

DIcAS

• A primeira ação não é necessa-
riamente um trabalho, mas o
planejamento, reduzindo os
gastos e conseguindo uma folga
no orçamento. Como costumo
lembrar, na maioria dos orça-
mentos pessoais e familiares é
possível conseguir uma redução
de 20% das despesas, apenas se
atentando aos hábitos e com-
portamentos financeiros.

• Venda o que não usa mais ou
não é tão importante. Faça
uma faxina em casa, veja que
pode ter roupas novas, eletros-
eletrônicos que funcionam,
jogos, sapatos e outros produ-
tos que não são tão impor-
tante, essa é hora de repassar
isso para frente e ganhar uma
renda extra, existem muitos
sites especializados em fazer
esse intermédio e todo fôlego
no caixa é necessário.

• para trazer receitas, é válido
considerar levantar uma renda
extra com trabalhos pontuais
que podem ser principalmente
de entregas para quem tem
carta de moto ou mesmo de
carro, aplicativos de entregas
estão em alta, e uma alterna-
tiva pode ser se cadastrar e bus-
car realizar esse tipo de ação.

• tem também pessoas que estão
desenvolvendo produtos ou
mesmo utilizando o network
para realizar vendas de produ-
tos. tem muita gente fazendo as
famosas máscaras de proteção e
ganhando um extra, tem outras
que estão revendendo produtos
online, lembrando que grandes
magazines estão cadastrando
para esse tipo de venda. Outro
exemplo pode ser a venda de
doces e alimentos no condomí-
nio ou na região em que vive.

• para quem não faz parte dos
grupos de riscos e que podem
sair de casa, estão surgindo
vagas em supermercados, hospi-
tais, farmácias e outras empresas
que continuam com portas aber-
tas, mas é preciso cuidado com a
proteção nessa hora.

• por outro lado, quem preferir se-
guir em sua área de atuação, um
caminho é passar a oferecer servi-
ços online, como de consultoria,
aulas e freelances, por exemplo.
Assim, além da renda extra, há
também uma retomada de conhe-
cimentos e aperfeiçoamento pro-
fissional. Quem tem habilidades
específicas, como cozinhar ou edu-
cação financeira, pode fazer disso,
agora, um hobby que gere renda.

DOminGOS DÁ impOrtAntES DiCAS pArA
COnSEGuir nOVAS FOntES DE GAnhOS








