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Em 2 anos, Pecuária de Goiânia
deixa de gerar R$ 400 milhões
A tradicional exposição agropecuária de
Goiás não acontecerá pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia do novo coronavírus. A festa, que é uma das mais prestigiadas do meio, já acumula prejuízos que
somam R$ 400 milhões pela não realização

de negócios. Tradicionalmente, o evento é
realizado no mês de maio no Parque de Exposições Agropecuária, localizado no Setor
Nova Vila. O presidente da Sociedade
Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA),
Eurico Velasco de Azevedo Neto, explica

que, no ano passado, todos os contratos de
locações para as empresas e as baias para
acomodar os animais estavam acertados. A
expectativa era que o evento pudesse ser
realizado ainda este ano, mas o agravamento da pandemia não permitiu. Cidades 9
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os desafios de empreender
com uma multinacional
no Brasil
Opinião 3

Silvio GuiDi

Atlético-GO segura

empate com Goiás e avança

3,8 milhões de
doses começam
a ser distribuídas
Doses chegaram ao país no fim de
semana. Goiás recebe mais de 200
mil doses no começo da manhã
desta segunda. Política 2

Com vantagem após vitória no primeiro jogo por 3 a 0, rubronegro controlou as principais ações da partida e se classificou
para enfrentar o Grêmio Anápolis na semifinal. Esportes 7

Governo projeta investir
R$ 1 bi em infraestrutura
Os investimentos em infraestrutura são realizados dentro do programa
Goiás em Movimento, dividido pela Goinfra em eixos – pavimentação, duplicação, obras civis, sinalização, pontes e outros. A meta é reformar mil
quilômetros de asfalto com novo padrão de engenharia e de qualidade,
implantar mais de 180 pontes ainda este ano. Política 5

Prefeitura quer
flexibilizar
programa social

A prefeitura de Goiânia quer
reduzir a burocracia no projeto
Renda Família e ampliar o atendimento. Política 2

Segundo dados da Secretaria de
Segurança Pública do Estado
de Goiás (SSP-GO), em 2020 foram registrados 589 casos de lesões corporais em crianças e
adolescentes na faixa etária entre 0 a 11 anos. Cidades 11

Mais da metade dos óbitos por
Covid-19 em Goiás são homens.
Ao todo, foram 8.540 mortes pela
doença, o que representa 56,93%
do total. Já as mulheres, que representam 43,07% do total de óbitos, com 6.460 óbitos confirmados, totalizam 294.587 casos confirmados de infecção, com
53,38% do total. Cidades 10

Esportes 8

Opinião 3

Cresce casos
de agressão
contra crianças

Covid é mais letal
em homens, mas
mulheres lideram
internações

Atuação de atacante
rende elogios de
técnico do Vila Nova

a CPi da Covid e a
responsabilidade pelas
ações ilegais do governo

LeIA nAs COLunAs

▼

Xadrez: PEC que extingue TCM

não tem volta na Assembleia
Legilativa de Goiás (Alego).

Incubadora
terá projeto
em São Miguel
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Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 306,98 | Bovespa: -0,98%

O Sistema OCB/GO vai propor também parceria com o Sebrae, para
contribuir com estudos de mercado,
cursos e ações conjuntas de mobilização e capacitação. Negócios 17

Política 2

Jurídica: Câmara deve votar

lei que prevê crime contra o Estado Democrático.
Cidades 10

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3281-4300
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Tempo em Goiânia
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

PEC que extingue TCM
não tem volta na Alego
O Covax Facility é uma aliança internacional da OMS

3,8 milhões de
doses começam
a distribuídas
nesta segunda
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a representante
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil,
Socorro Gross, receberam ontem (2), em Guarulhos, São Paulo, mais um lote de doses da vacina AstraZeneca, adquiridas
pelo governo brasileiro por meio do consórcio Covax Facility. No total, neste final de semana, foram entregues 3,8 milhões de doses. As novas doses devem começar a ser distribuídas na madrugada de domingo para segunda.
O Covax Facility é uma aliança internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação
de vacinas contra a covid-19 e garantir acesso igualitário
à imunização.
O terceiro lote, contendo 2.025.600 doses de vacinas contra a covid-19, chegou hoje (2), por volta das 16h20, no Aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, em uma
aeronave proveniente de Amsterdã.
As doses que foram encaminhadas ao Brasil são da vacina desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca. O imunizante
foi fabricado pela empresa multinacional Catalent, na Coreia do Sul.
Esse foi o terceiro lote recebido pelo Brasil somente neste final de semana. Ontem (1º), o Brasil já havia recebido
220.800 doses. Já na madrugada de hoje (2), o país recebeu mais 1.735.200 de doses. Com esses últimos desembarques, completam-se os 4 milhões de doses previstos
para maio. (ABr)

Ao contrário do que esperavam os deputados que se opõem à extinção do Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM), a Proposta de
Emenda à Constituição segue sua tramitação
normal e legal, na Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia legislativa, cujo prazo para apresentação de emendas começa amanhã e segue por
dez sessões ordinárias. Nem
mesmo o lobby de conselheiros - para tentar demover
Henrique Arantes (MDB), autor da matéria, de apresentar
a PEC - deu certo. Nos bastidores, corre a informação de que
não há disposição
em ceder, nem mesmo diante do movimento do conselheiro
Nilo Resende, de se aposentar voluntariamente.

Ponta do lápis

Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro contabilizou o envio de 161.200 doses para
Goiás, da vacina contra Covid-19, num total
de 371.700 para o Centro-Oeste e DF. E pede
aos seus seguidores que façam a conferência
em seus estados.

Troca de passe

Recém-filiado ao MDB, pelas mãos do
presidente do partido, Daniel Vilela, Heuler
Cruvinel quer retornar à Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022. Para tanto, procura expandir a sua base eleitoral pelo Sudoeste de Goiás. Vai bater de frente com o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), de
quem foi adversário no pleito de 2016.

Mau agouro

Ao comentar declaração de Paulo Guedes,
de que o brasileiro não pode sonhar em viver por 100 anos, senão quebra a economia,
o deputado José Nelto (Podemos) ironiza fala
do ministro da Economia, de que a saída, então, é morrer antes da aposentadoria.

Doação ilegal

Reforço duplo

Até mesmo o presidente da CCJ, Humberto Aidar (MDB), cotado para assumir vaga no TCM,
subscreveu a PEC, o que mostra a determinação
da Alego de levar a cabo a aprovação da matéria, que teve o reforço do presidente lissauer
Vieira (PSB).

Bola da vez

Além da economia de anual de cerca de R$
200 milhões, Henrique Arantes pontua que,
com a extinção do TCM, fica resgatada a responsabilidade das Câmaras Municipais de fiscalizar as contas das prefeituras.

Conta certa

xadrez@ohoje.com.br

A pressão do governador Ronaldo Caiado sobre prefeitos, de que só receberiam novas doses
de vacinas contra a Covid-19 os municípios que
atualizassem em 100% o sistema no Ministério
da Saúde, deu certo. Goiás já soma mais de 1,36
milhão de doses e se destaca no ranking nacional de vacinação.

Depois de recomendação do Ministério Público, a Câmara de Terezópolis revogou leis
que doavam áreas públicas a particulares. Ao
todo, o ex-prefeito Francisco Junior (PSDB) havia doado 15 terrenos. Mas foi preciso alertar o atual, uilton dos Santos (PSC), a desfazer a ilegalidade.

CURTAS
2

t

Jair Bolsonaro começa a dar sinais
dos nomes que irá apoiar nos governados estaduais. O ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é incentivado a
disputar o governo de São Paulo, contra
João Doria (PSDB).

2 Como líder da bancada do Solidariedade na Câmara, o deputado federal
goiano lucas Vergílio, levou demandas de
Goiás à ministra-chefe da Secretaria de
Governo. Saiu satisfeito da reunião.

Paço estuda ﬂexibilização dos
critérios para o Renda Família
Prazo para ingresso
do programa foi
prorrogado até o
dia 30 de junho
Samuel Straioto
A Prefeitura de Goiânia
estuda o envio de projeto à
Câmara de Goiânia para flexibilização de regras do programa Renda Família. A ação
social foi apresentada em 22
de fevereiro e a previsão era
de beneficiar 24 mil famílias.
No entanto, até a última sexta-feira (30), 14 mil 239 pessoas se inscreveram, com 9
mil 730 cadastros aprovados.
A avaliação é que os critérios
estão sendo rígidos e o benefício no valor de R$ 300,00
ainda não está chegando a
um grupo de pessoas residentes na capital em situação
de vulnerabilidade social.
De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, José
Antônio da Silva Netto, há
uma avaliação em andamento, que pode ser concluída
nesta segunda-feira (3) e visa
a flexibilização dos critérios
para ingresso no Renda Família. Após a análise, caso a
prefeitura confirme pela opção de alterar critérios, projeto será enviado à Câmara
Municipal. “As inscrições

Prefeito Rogério Cruz estuda a desburocratização do principal programa social da prefeitura, o Renda Família
para o Renda Família foram
prorrogadas novamente. A
intenção do prefeito Rogério
Cruz é nesta etapa das inscrições e encaminhar um projeto à Câmara Municipal para
flexibilização dos critérios
para as inscrições. Desta maneira podendo contemplar o
número de beneficiários que
é na ordem de 24 mil”, afirmou o secretário.
De acordo com José Antônio, pode haver uma menor
rigidez quanto à questão relativa ao valor venal dos imóveis. “Ainda está em análise,
será concluída no máximo até
a próxima segunda-feira com

o projeto sendo encaminhado
à Câmara, mas a intenção do
prefeito é alcançar possivelmente os microempreendedores individuais, rever a condição ao valor venal dos imóveis, todos os critérios serão
concluídos até a próxima segunda-feira e apresentados
para todos os cidadãos”, declarou José Antônio.
Atualmente para se cadastrar no Renda Família, o interessado precisa ser maior de
18 anos, residir em imóvel
próprio, alugado ou cedido
com o valor venal de até R$
100 mil e a família não pode
ter fonte de renda – carteira

assinada, aposentadoria ou
pensão. A exceção é o programa Bolsa Família. Segundo a
Prefeitura de Goiânia, a participação também é restrita aos
que têm apenas um imóvel,
não são Microempreendedores individuais (MEis) e não
têm Cadastro de Atividade
Econômica (CAE) ativo. O cadastro para o benefício pode
ser feita por meio do site da
Prefeitura de Goiânia, no link:
https://www.goiania.go.gov.br/
renda-familia/.
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz sinalizou que caso
necessário, o Renda Família
poderá ser ampliado por mais

seis meses, dependendo da
amplitude da crise causada
pela pandemia da Covid-19 na
capital. Os R$ 300 podem ser
utilizados em 648 estabelecimentos comerciais localizados na Capital para aquisição
de alimentos. “Pelo que foi observado pela nossa equipe da
Secretaria de Desenvolvimento Social que algumas
pessoas cumpriam certa parte, mas esbarrava em algum
critério e certamente atenderá quem mais precisa, em virtude da pandemia”, afirmou o
secretário de Desenvolvimento Humano e Social. (Especial para O Hoje)
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Os desaﬁos de empreender com
uma multinacional no Brasil
Danilo Tamelini
Após a crise dos países considerados ricos em
2008, o Brasil tornou-se um dos mercados mais
atraentes para investimentos. Mas, nos deparamos
com uma pandemia avassaladora e que faria com
que os investimentos estrangeiros na economia
brasileira caíssem 50,6%, comparados com 2019.
Em 2020 foram injetados mais de uS$ 24 bilhões
em negócios por aqui, de acordo com o Banco Central. Apesar de todos esses inconvenientes, tratase de um país de muitas oportunidades. Nós temos
uma população de 211 milhões de habitantes, com
um consumo muito grande e repleto de carências.
Nós temos muito que melhorar em diversas esferas. Todos os mercados deverão passar por dificuldades nos próximos anos por conta da pandemia, não somente o brasileiro.
Atualmente, estou na minha quinta empresa e sou empresário desde os meus 23 anos de
idade. Quando olhamos para o dado de que seis
em dez empresas fecham após cinco anos, olho
com felicidade a minha trajetória e como estão
meus empreendimentos hoje em dia. Nós viemos
para o Brasil porque o negócio de transporte tem
muito a evoluir e a crescer, não só aqui como a
nível mundial. Como o mercado de fretamento
brasileiro é muito grande e apresentava muita
carência de tecnologia e gestão, vi que seria uma
grande oportunidade trazer este negócio para o
Brasil em 2018.
Mas, quando chegamos para empreender no
Brasil, "burocracia" foi uma das palavras mais ouvidas quando falamos de negócios. E é ela que coloca o país na 4ª colocação no ranking de países
onde companhias mais demoram em abrir uma
subsidiária, tempo três vezes maior do que a média global. E como é preciso que toda documentação de sociedade de uma empresa estrangeira
possua tradução juramentada, a contratação de tradutores experientes é essencial para o bom andamento do processo.
Além da burocracia, há ritos jurídicos que precisam constar na abertura de um negócio, mas
muitos empresários deixam de cumprir e isso
pode ser responsável pelo fechamento da empresa
e o valor investido acaba escorrendo pelo ralo.
Para ilustrar isso, em 2020 o Gestão 4.0 e o BVA
Advogados divulgaram o Startups legal Report,
esse levantamento concluiu que 48,15% das Startups descumpriram a Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) e que 15,38% nem a conheciam.
De aproximadamente 100 empresas analisadas
nesta pesquisa, 76,92% se ausentaram de celebrar
o Acordo de Sócios, item fundamental para regulamentar questões de governança entre sócios
e administradores. Outro dado também assusta,
69,23% não possuíam o termo de cessão de pro-

priedade intelectual nos contratos de trabalho e
prestação de serviços.
Se a grande quantidade de detalhes já faz com
que o andamento seja demorado, a dica é evitar
permanecer nas mãos de profissionais despreparados que, mesmo com boa vontade, não possuam bagagem para agilizar documentações necessárias em tempo hábil, atrasando ainda mais
o processo. Se nosso País não é para amadores,
deixe as traduções juramentadas nas mãos de profissionais com larga experiência neste tipo de serviço. Mesmo diante de todos os entraves citados,
o governo tem tentado mudar esse cenário através de novas políticas de incentivo, como a lei do
Microempreendedor individual, o Simples e o recente Marco legal de Startups.
Esses são notórios progressos que incentivam
o surgimento de novos empresários que irão gerar
mais empregos e soluções para um país em ascensão em diversas áreas. Além de arrecadar
mais impostos, o governo auxilia a nova classe de
empreendedores. Hoje, vejo muitas pessoas comentando que o Brasil é o Estados unidos da década de 50: um país propício a empreendedores dispostos a resolver problemas. A grande verdade é
que nosso país está melhor que os Estados unidos
daquela época. Não nos faltam oportunidades e problemas a serem resolvidos, desde uma falha de logística até o surgimento de uma classe média ansiosa por novos produtos e serviços.
O cenário atual cria um país aberto para novas
empresas interessadas em criar valor aos seus produtos e serviços. Nunca tivemos tanto acesso à internet, por exemplo. Jamais vimos uma população
tão conectada quanto nesse momento delicado vivido pela humanidade. isso tudo, mesmo ainda
com as inúmeras burocracias e pouco dinheiro, torna o Brasil um lugar perfeito para empreender.
Eu não tenho dúvidas que nosso País possui
muito a conquistar. As nossas leis ainda são responsáveis por impedir o surgimento de muitas
ideias, o acesso ao dinheiro poderia ser facilitado, as universidades poderiam focar em formas
novos empreendedores. Todos esses quesitos
ainda precisam ser melhorados. Porém, não tenho
dúvidas que estamos
em franco desenvolvimento de uma nação empreendedora.
Ao pegar minha trajetória de co-fundador de uma empresa
estrangeira, tenho
convicção de que esDanilo Tamelini Danilo
tamos no caminho
Tamelini
é Co-fundador
certo para um país
e Presidente LATAM da
ainda mais inovador
Busup
e tecnológico.

OPiniãO

A CPi da Covid foi instalada para apurar
ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, com foco na situação do estado do
Amazonas. Também irá investigar a adequação
das verbas federais transferidas a estados e municípios, com objetivo de auxiliar no enfrentamento da crise sanitária.
Parece que as ações e omissões governamentais são inquestionavelmente ilegais, com resultados catastróficos, a significar a responsabilidade do governo federal na ampliação desnecessária do número de vítimas da covid-19. A
questão a ser enfrentada pela CPi é a de quem
será atribuída a responsabilidade por essas
ações ilegais. listo aqui as principais ações e
omissões ilegais: desinformação e violação ao dever de informação, eleição em terapêuticas sem
comprovação científica para o combate à pandemia, além da demora no fechamento dos contratos para aquisição de vacinas.
A desinformação e a violação ao dever de informação marcam toda a trajetória da atuação do
governo federal durante a pandemia. Durante os primeiros meses do ano de 2020, o governo, especialmente por meio das afirmações do presidente Jair
Bolsonaro, apresentou discurso minimizando os riscos da pandemia, acusando outros governantes de
incitarem pavor desnecessário na população. Houve inúmeras colisões de versões entre as falas presidenciais e aquelas derivadas dos ministros da Saúde, no sentido da utilidade do isolamento social e
do uso de máscaras – ambas alternativas voltadas
para a prevenção do contágio.
Esses problemas na comunicação estatal tiveram severo impacto na postura da população,
em especial na descrença dessas medidas como
efetivas na proteção da saúde. Muito da nocivi-
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dade da desinformação se viu no estado do Amazonas, que chegou a ficar sem os mínimos insumos para tratamento dos pacientes acometidos
pela covid-19. Essas posturas estão na contramão
das determinações constitucionais e da lei Orgânica da Saúde nº 8080/90, que determinam o dever estatal de divulgar os fatores condicionantes
e determinantes da saúde.
A eleição de terapêuticas sem comprovação
científica por parte do governo federal relevouse uma violação extrema ao dever do Estado em
não causar danos ao cidadão. Afinal, dessa política podem ter derivados inúmeros óbitos, em razão de tratamento inadequado e até por eventuais automedicações. Além disso, houve investimento financeiro na aquisição desses medicamentos, que, no final das contas, em vista de sua
ineficácia, não serão utilizados no tratamento dos
doentes de covid-19. Tal fato representa malversação de direito público.
Finalmente, a demora do governo em firmar
contratos para aquisição de vacinas fez com que o
Brasil ficasse muito atrás da maioria dos países no
início da vacinação, bem como na intensidade da
imunização. Especialmente, as vacinas mais utilizadas na Europa e nos EuA só chegarão ao Brasil,
em quantidade adequada, no segundo semestre deste ano. Fato
que prolonga desnecessariamente a pandemia no país. Tratase de uma omissão
que impacta a saúde
e a vida de milhões
Silvio Guidi é Advogado
de brasileiros, sem
há
15 anos e doutor em
falar nos efeitos coDireito Administrativo
laterais na economia,
pela PUC-SP
educação, etc.
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Pandemia
As últimas notícias é que levarão quase quatro
anos para vacinar toda a população contra a Covid19, no ritmo atual. E em Goiás não é diferente, se
vacinou pouco com as doses que chegaram. Também puderam, um vírus que não descansa nenhuma um dia, porém, encontra nosso Estado parando a imunização das pessoas aos finais de semana, se ao menos mobilizasse o sistema de Saúde para se vacinar aos sábados, se ganharia mais
quatro a cinco dias por mês para a vacinação e se
quisesse avançar mais, aos domingos e também feriados. Pois nos hospitais os tratamentos não param,
porque a prevenção precisa parar. é uma guerra
contra uma pandemia.
Antônio Neto
Aparecida de Goiânia

Envelhecer
é um desafio enorme envelhecer no Brasil. O ser
humano se apega a um estranho paradoxo: queremos viver mais, mas não queremos envelhecer.
Relacionamos envelhecer a adoecer e morrer, e nos
apegamos à ideia de que isso é algo “lá pra frente”,
como um interruptor que uma hora é acionada. Precisamos de propostas para proteger e garantir os direitos da terceira idade e não a redução de benefícios e o corte de direitos.
José Augusto
Trindade

CONTA PONTO

{

A CPI da Covid e a responsabilidade
pelas ações ilegais do governo
Silvio Guidi

n

O momento é de
ampliar o volume de
frentes de serviços.
Depois de dois anos
de ajuste ﬁscal e
equilíbrio das contas
públicas, além do
enfrentamento à
pandemia da Covid19, é hora de
intensiﬁcar o
lançamento de obras
pelo Estado e
acelerar as entregas,
destaca o dirigente
Pedro Sales citou que o trabalho da
Goinfra, por determinação de Caiado,
tem transformado todos os cantos de
Goiás, com a reconstrução de estradas
e a implantação de infraestrutura fundamental ao desenvolvimento regional e ao bem-estar da população.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Devem estar com a vida boa. Dinheiro rolando solto. Para comemorar a inflação”,
comentou o internauta sobre as manifestações favoráveis ao presidente Bolsonaro
na Capital durante o Dia do Trabalhador.
Thiago Augusto

M

@ohoje
“Deixem o pessoal se divertir, isolamento
social não funciona, não é assim que diz o
nosso presidente?”, comentou o internauta
sobre a interdição de uma boate na noite
lotada durante a pandemia.
Marco Martins

N

@jornalohoje
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro
se reuniram neste feriado em diversas
capitais do país. o mote da manifestação, segundo a imprensa e especialistas,
seria apoiar o presidente a promover
atos anti-democráticos.
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Cashback
Para comemorar o Dia das Mães, o Shopping Cerrado emplaca até 16 de maio a campanha
"Toda mãe merece mais". Assim, compras realizadas no shopping dão direito ao cashback. Em
outras palavras, o cliente ganha de volta uma parte do dinheiro investido para comprar o que
quiser. A pessoa que gastar R$ 200,00, por exemplo, recebe R$ 50,00. O cashback poderá ser
utilizado tanto nas lojas físicas quanto na plataforma online On Stores. Regulamento e mais
informações da promoção no site www.shoppingcerrado.com.br.

Indicador recua 3,8 pontos em março

Conﬁança da
construção cai
e atinge menor
nível desde
julho de 2020
O índice de Confiança da Construção (iCST), calculado
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 3,8 pontos de
março para abril e atingiu 85 pontos. Foi a quarta queda consecutiva do indicador, que atingiu o menor nível
desde julho de 2020 e retornou ao patamar pré-pandemia de covid-19.
O índice de Situação Atual, que mede a confiança dos
empresários da construção no presente, recuou 3,5
pontos e chegou a 84,3 pontos. O índice de Expectativas,
que mede a percepção dos empresários sobre o futuro,
cedeu 4 pontos, indo para 86 pontos. O Nível de utilização
da Capacidade instalada da construção subiu 5,3 pontos
percentuais indo para 77,1%.
A pesquisadora da FGV Ana Maria Castelo disse que
o cenário do setor vem piorando desde outubro, refletindo a preocupação com a escassez e, principalmente,
elevação dos custos. "O problema persiste e não dá indicações de trégua, atingindo contratos em andamento
e dificultando a precificação dos produtos. O elemento
novo em abril foi o aumento expressivo das assinalações
no quesito demanda insuficiente como limitador à melhoria dos negócios das empresas, provavelmente decorrente do fechamento dos estandes de vendas em algumas cidades. Ou seja, a combinação preços de insumos mais elevados e o agravamento da pandemia trouxeram novamente momentos difíceis para as empresas”,
disse Ana Maria Castelo.

INCC

O índice Nacional de Custo da Construção-M (iNCCM) registrou inflação de 0,95% em abril, percentual menor que o de março (2%). Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), com o resultado, o índice acumula 5,03%
no ano e 12,82%, em 12 meses.
A queda da inflação de março para abril foi observada nos materiais e equipamentos, serviços e mão de
obra. Os materiais e equipamentos, por exemplo, tiveram variação de preços de 2,17% em abril, abaixo dos
4,44% de março.
Os serviços passaram de 0,69% em março para 0,52%
em abril. Já a mão de obra recuou de 0,28% para 0,01% no
período. O iNCC-M é calculado com base em preços coletados em sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre.

Lançamento
A EBM Desenvolvimento imobiliário apresentou o seu mais novo lançamento, o Vinhas Flamboyant. Fruto da parceria com a EA3 urbanismo,
o empreendimento horizontal de lotes tem localização privilegiada, próxima aos principais condomínios de Goiânia, com arborização, ciclovia e
conveniências ao redor. A metragem dos lotes vai de 250,00m² a 477m²,
com uma estrutura de proximidade e respeito à natureza que abrange todas as estruturas do projeto. Em um terreno de preservação permanente com mais de 83.000,00 m², o paisagismo traz uma área verde de mais
de 39.000 m², que convida a natureza a fazer parte da rotina dos moradores, com praças de lazer totalmente arborizadas, árvores frutíferas e terraplanagem acompanhando a declividade do terreno e, ainda, traz o melhor lazer da categoria.

Campanha unificada
O Goiânia Shopping lança sua campanha unificada de Dia das Mães e Dia dos Namorados no dia 29 de abril. Com o nome ‘Para Todas as Formas de Amar’, a ação segue até 13 de
junho. Este ano, o shopping irá promover o sorteio de um carro Corolla Cross XR 2022, além
de oferecer o serviço gratuito da assistente de compras, para auxiliar os clientes na escolha,
pagamento e entrega dos presentes. Para participar do sorteio, é preciso trocar R$ 500 em
notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes por um cupom da promoção. A
troca pode ser feita pelo aplicativo do shopping ou presencialmente no balcão instalado no
Piso 2, próximo às escadas rolantes.

Em breve

Aventureiros

O Flamboyant Shopping celebra a vinda de
marcas inéditas e desejadas pelo consumidor
para Goiás. A lista inclui a grife PatBO, assinada
pela renomada estilista Patricia Bonaldi, a nova
Tommy Hilfiger repleta de tendências mundiais, a Simple Organic no segmento de cosméticos orgânicos, veganos, cruelty-free e
sem gênero, além da cafeteria Café S/A e da
cooperativa Sicoob lojicred, que em plena expansão, destaca um novo Escritório de Negócios. Outras marcas também chegaram recentemente, a exemplo da FOM, com mais de
250 opções sensoriais, a grife de calçados e
acessórios luiza Barcelos e a marca de lifestyle beachwear lenny Niemeyer.

O maior youtuber infantil do país, lucas Netto e sua turminha de Aventureiros,
que possuem mais de 34,4 inscritos, vão
apresentar um episódio especial no Canal
luccas Toon na próxima quarta-feira (05).
O vídeo será lançado às 19 horas e contará com participação do Macarrão instantâneo infantil Sandella Os Aventureiros. O
lançamento chega inicialmente às gôndolas goianas e tocantinenses, e em breve, estará em todo o país. Para saber um pouco
mais da nova linha Sandella, acompanhe
o episódio na plataforma youtube ou acesse o hotsite do produto: https://osaventureiros.sandella.com.br/.

Amor Premiado
O Buriti Shopping promove até o dia 13 de junho, a campanha Amor Premiado, que vai contemplar duas datas importantes: Dia das Mães e Dia dos Namorados. A cada R$ 100,00 em compras nas lojas participantes, é possível concorrer a um Hyundai Creta Prestige 2.0 Automático
0km. O sorteio acontece dia 16 de junho, através da loteria Federal, e o anúncio do vencedor
ocorre dia 18 de junho.

IPCA

O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
(iPCA-15), a prévia da inflação oficial, ficou em 0,6% em
abril, 0,33 ponto percentual abaixo do índice de março:
0,93%. A informação foi divulgada no Rio de Janeiro, pelo
instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE).
No ano, o iPCA-15 acumula alta de 2,82% e, em 12 meses, de 6,17%, acima dos 5,52% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2020, a taxa
foi de -0,01%.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados,
sete apresentaram alta em abril. O maior impacto (0,36
ponto percentual) e a maior variação (1,76%) vieram dos
transportes, que desacelerou em relação a março
(3,79%). A segunda maior contribuição (0,08 ponto percentual) veio de alimentação e bebidas (0,36%) e, na sequência, vieram habitação (0,45%) e saúde e cuidados
pessoais (0,44%), com impactos de 0,07 ponto percentual
e 0,06 ponto percentual, respectivamente.
“A gasolina (5,49%) permanece como o produto com o
principal impacto no índice (0,30 ponto percentual), ainda que com uma variação menor do que o mês anterior
(11,18%). óleo diesel (2,54%) e o etanol (1,46%) tiveram altas, mas também inferiores às de março -10,66% e 16,38%,
respectivamente”, informou o iBGE. (ABr)

Novo Conceito
Fundada há 65 anos na região Central de Goiânia, a loja Super loja da varejista NOVOMuNDO.COM, importante player do Centro-Norte do país, agora também é multicanal. Nesta segunda-feira, dia 03 de maio, a matriz reabre suas portas com um novo conceito, totalmente diferente do varejo tradicional de móveis
e eletros, e um layout mais moderno, espaço para estoque físico de sellers de ecommerce, além dos ambientes: Espaço Casa Família, Espaço Casa Solteiro, Espaço
Casa Casal, assinadas e decoradas por arquitetos, proporcionando uma nova experiência ao consumidor.
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Governo projeta investir
R$ 1 bilhão até o ﬁnal do ano
Os investimentos
são em obras de infraestrutura e pavimentação além da
construção de pontes e estradas
O Governo do Estado, por
meio da Agência Goiana de infraestrutura e Transportes
(Goinfra), executa programa
com frentes de serviços distribuídas em todas regiões. Meta
é reformar mil quilômetros de
asfalto com novo padrão de engenharia e de qualidade, implantar mais de 180 pontes e
entregar boa parte da carteira
de obras prioritárias do biênio
2021/2022 ainda este ano. “O dinheiro pago em impostos retorna em forma de benefícios”,
diz governador
O Governo de Goiás, por
meio da Agência Goiana de
infraestrutura e Transportes
(Goinfra), vai investir R$ 1 bilhão em obras de pavimentação, recuperação da malha
viária, construção de pontes,
entre outras ações nas estradas e nos municípios até o final de 2021. Antes, no início
do segundo semestre, serão
entregues mil quilômetros
de rodovias reformadas, em
trechos estratégicos para o
desenvolvimento goiano –
uma meta ousada que já está
em execução.
Os dois compromissos estão
firmados pelo governador Ronaldo Caiado, que, na última
semana, durante a assinatura
da ordem de serviço para duplicação de um trecho da GO330, no perímetro urbano de
Catalão, enfatizou: “O ponto
principal para a gente governar é exatamente mostrar ao
povo que o dinheiro pago em
impostos retorna em forma de
benefícios. Na Goinfra, o dinheiro é para investir em asfalto, ponte e melhoria de vida
para as pessoas”.
Os investimentos em infraestrutura são realizados
dentro do programa Goiás
em Movimento, dividido pela
Goinfra em eixos – pavimentação, duplicação, obras civis, sinalização, pontes e outros. No escopo do programa
estão a implantação e a substituição de mais de 180 pontes
e a entrega de obras prioritárias do biênio 2021/2022, a
maioria aguardada há anos
por moradores de regiões historicamente negligenciadas
por gestões passadas, caso do
Norte e Nordeste goianos,
além do Entorno do Distrito
Federal. Há ainda construções e reformas de hospitais,

Os investimentos são realizados dentro do programa Goiás em Movimento, dividio pela Goinfra em vários eixos de trabalho
unidades penitenciárias, ginásios de esportes e outras
edificações executadas sob a
responsabilidade técnica da
agência.
Para o presidente da Goinfra, Pedro Sales, a duplicação
da GO-330, em Catalão, é um
marco do programa Goiás em
Movimento, já que a obra,
como definiu, abre a “agenda
puro sangue de realizações”
por ter sido concebida, desde
o projeto, sob a administração
de Caiado.
“imprimimos aqui a marca
de uma gestão com novo padrão de engenharia e de qualidade”, resumiu Pedro Sales. O
momento é de ampliar o volume de frentes de serviços.
Depois de dois anos de ajuste
fiscal e equilíbrio das contas
públicas, além do enfrentamento à pandemia da Covid19, é hora de intensificar o
lançamento de obras pelo Estado e acelerar as entregas,
destaca o dirigente.
Pedro Sales citou que o trabalho da Goinfra, por determinação de Caiado, tem transformado todos os cantos de
Goiás, com a reconstrução de
estradas e a implantação de infraestrutura fundamental ao
desenvolvimento regional e
ao bem-estar da população.
“As obras estão alcançando
lugares que estavam esquecidos há 20, 30 anos. Recebo
diariamente mensagens de
pessoas que dizem ‘nós nunca
vimos uma máquina do Estado chegar aqui’”, contou. “é
gente que, sob o ângulo puramente político, de voto, jamais seria lembrada, mas que
tem gigante expressão huma-

nitária, e a quem o governador
faz chegar o seu governo.”

Obras entregues

A nova etapa do Goiás em
Movimento dá sequência a
obras já promovidas em eixos
estruturantes e prioritários, a
exemplo das reformas de mais
de 200 quilômetros de estradas
entregues no primeiro trimestre deste ano, que contemplou
rotas turísticas, corredores de
escoamento de grãos e trechos
de alta circulação de veículos.
Muitos deles em atendimento
a antigas reivindicações, como
é o caso da revitalização da GO213, entre os trevos de Caldas
Novas e de Rio Quente, e da
GO-338, que liga Pirenópolis a
Posse d’Abadiânia.
Também foi resolvida uma
demanda histórica com o recapeamento de três quilômetros da GO-462, que liga Goiânia a Santo Antônio de Goiás,
onde havia um problema crônico de buracos que apareciam em tempos chuvosos, reforçado pela falta de drenagem
nos bairros.
Nesse período, as equipes
também focaram esforços no
recapeamento da GO-222, entre
Anápolis e Nerópolis, importante corredor até a GO-080,
além de rota de escoamento da
produção das indústrias farmacêuticas e do setor de alimentos, em trajeto alternativo
para Goiânia. Elas estiveram
ainda na GO-330, entre Campo
limpo e Ouro Verde, e reformaram mais uma rodovia próxima a Anápolis.

Em execução

Dentro do eixo Manuten-

ção, o trabalho segue firme
para a conclusão dos mil quilômetros de trechos reformados. No Entorno do Distrito
Federal, por exemplo, as máquinas estão concentradas no
recapeamento de 46,45 quilômetros de rodovias nos perímetros urbanos dos municípios
de Formosa, Padre Bernardo,
Novo Gama, Planaltina de
Goiás, Cidade Ocidental e Santo Antônio do Descoberto, contabilizando melhorias realizadas nas GOs-116, 430, 230, 520,
534, 521 e 225, com investimento de R$ 11,2 milhões.
Há frentes de serviço de recapeamento ainda na GO-164,
entre São Miguel do Araguaia
e a divisa de Goiás com o Tocantins; na GO-230, entre Goianésia e a Vila São Propício; na
GO-422, de Aparecida do Rio
Doce ao entroncamento com a
GO-174; na GO-333, de Rio Verde a Paraúna; na GO-325, de
Arantina a Santa Helena; entre
outros trechos.
No escopo das obras prioritárias já estão em execução
a pavimentação de mais de
53 quilômetros da GO050/184, entre a GO-050 e o
entroncamento da GO-220;
as restaurações das rodovias
GO-060 (Firminópolis a iporá), GO-326 (Sanclerlândia a
Buriti de Goiás), GO-418 (Fazenda Nova ao entroncamento com a GO-060), GO-070
(entroncamento com a GO164/Mossâmedes à cidade de
Goiás); a duplicação da GO070 (inhumas a Goiás), além
da construção de pontes na
GO-484 (Rio Paranã), na GO236 (Rio Santa Maria) e na
GO-230 (Rio Mangabeira), en-

tre Água Fria e Mimoso.
Todos os trechos que passam por intervenções da
Goinfra são contemplados
com a implantação da sinalização vertical e horizontal e
de tachas refletivas, dentro do
eixo Sinalização, do programa
Goiás em Movimento. “isso
significa cuidado com a segurança das famílias goianas
que trafegam por essas vias”,
diz Pedro Sales.
“Como todos podem ver,
as obras nunca foram interrompidas nesse governo. Ao
contrário. é determinação do
nosso governador que a Goinfra mantenha e, sobretudo,
amplie as suas frentes de serviços ativas em todas as regiões do Estado, com muita
qualidade, para oferecermos
serviços à altura do merecimento e da importância do
povo goiano”, completou o
presidente.
Os investimentos promovidos pela Goinfra são provenientes de recursos do Tesouro
Estadual, em sua maioria, e ainda resultados de parcerias com
Governo Federal, por meio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
via Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Sudeco). Há casos ainda de
cooperações técnicas, como a
que foi estabelecida com a Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), empresa vinculada ao Ministério da integração Nacional, que aplicará R$
21,8 milhões na execução de 54
pontes no Estado.

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini |

Projeto revoga a Lei de Segurança Nacional

Câmara vota
projeto que
deﬁne crimes
contra o estado
democrático
A Câmara dos Deputados realiza sessão na quarta-feira (5)
para votação de propostas. Entre elas, o projeto de lei que tipifica os crimes contra o Estado Democrático de Direito (Pls
6764/02, 2462/91 e outros), além de projetos de prevenção da
violência contra a mulher e medidas provisórias.
O parecer preliminar que revoga a lei de Segurança Nacional e tipifica crimes como o de insurreição. Esse crime será
caracterizado como impedir ou restringir, com emprego de
grave ameaça ou violência, o exercício de qualquer dos poderes legitimamente constituídos ou do Ministério Público, ou
tentar alterar a ordem constitucional democrática. A pena prevista é de 4 a 8 anos de reclusão.
O texto diz ainda que não constitui crime a manifestação
crítica aos poderes constituídos, nem a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais.Entretanto, será crime, punido com reclusão de 1 a 4 anos, impedir, com violência
ou grave ameaça, o exercício livre e pacífico de manifestação
de partidos ou grupos políticos, associativos, étnicos, raciais,
culturais ou religiosos.Margarete Coelho incluiu ainda crimes
como o de violência política, de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e de espalhar fake news em época de
eleições. (Agência Câmara)

reportagem@colunaesplanada.com.br

Meritocracia no STF

Jogador

A grande maioria da população brasileira
é a favor da mudança do processo de escolha
de ministros para o Supremo Tribunal Federal, sem passar pela mesa dos presidentes da
República, como é feito no Brasil. Sondagem
nacional inédita da Paraná Pesquisas/Coluna
Esplanada revela que 82,8% dos entrevistados
responderam que o STF “deveria ser formado
somente por juízes de carreira, através de concurso, sem intervenção política”. Outros 10%
disseram que o modelo não deve ser alterado,
e o percentual dos que “não sabe/não opinou”
ficou em 7.2. Dos entrevistados, 53,6% discordam das decisões recentes dos ministros da
Suprema Corte; 26,4% concordam e 19,9% não
souberam opinar. A Paraná ouviu 2.416 pessoas de 200 cidades nos 26 Estados e DF de
quinta-feira a ontem, em pesquisas pessoais telefônicas não robotizadas.

O ex-senador pernambucano Armando Monteiro Neto é mestre em jogadas. Tão logo filiou-se ao PSDB, lançou
a prefeita do mesmo partido em Caruaru
como o nome ao Governo do Estado. Ela
gostou, agradeceu e passou a fazer planos para sua gestão. Como estamos longe das eleições, sua candidatura pode
perder musculatura e Armando ser a
‘opção’ natural.

Conselho e mandatos

Em edições passadas, a Coluna já citou
como é o processo de escolha em outros países.
Em alguns deles os ministros são escolhidos por
entidades de classe ou conselho de notáveis da
sociedade. Em outros, pelo Parlamento. Algumas nações impõem mandato.

Outros países

O Brasil segue o modelo americano, cuja escolha é do presidente e avalizada, ou não, pelo
Congresso. Veja exemplos de outros países no
link https://bit.ly/3auNCNd

A Carta

A despeito de ministros seguirem a Constituição e suas interpretações sobre os Códigos
de Processo Penal e Civil, decisões polêmicas
recentes dividiram a opinião popular.

Sentenças

Entre as que mexeram com o clamor popular – evidenciado nas redes sociais – a absolvição do ex-presidente lula; a soltura, em
decisão monocrática, de um traficante perigoso; e o inquérito contra supostos ataques ao STF criticado por cercear liberdade de expressão.

Imagem na Europa

A Casa do Brasil em lisboa, na Rua
luz Soriano, sustenta uma mega faixa
na fachada com a frase ‘Bolsonaro genocida’. A ONG surgiu nos anos 90 e auxilia imigrantes.

Mais um

O Congresso Nacional, que não paralisou suas atividades em fevereiro e
março – pico da visita de mais de mil prefeitos e vereadores atrás de verbas – tem
mais uma vítima. Morreu de Covid-19 o
policial legislativo Pedro Ricardo Carvalho, ex-diretor da instituição.

Briga verbal

A antropóloga Débora Diniz, que processou a ativista bolsonarista Sara Winter,
foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais. Cabe recurso.

Mercosul trintou

Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, faz palestra hoje no canal do youtube do instituto dos Advogados Brasileiros, sobre os avanços e retrocessos em 30 anos do Mercosul. O diplomata fará a conferência de abertura
do evento sobre o tema.

Aliás..

.. Como faz falta nestes tempos a sobriedade, polidez do discurso e experiência do ex-presidente itamar Franco,
o maior entusiasta do Mercosul, criado
na sua gestão.

Rogério Cruz cumpre agenda
social no Dia do Trabalhador
Em visita à inauguração da Feira Comunitária, na Vila Romana, o prefeito ressaltou a importância da economia criativa
e do empreendedorismo feminino
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, dedicou o Dia do
Trabalhador, no último sábado (1º/05), para realizar visitas a projetos sociais, obras
e espaços públicos e até a
inauguração de uma feira comunitária, na Vila Romana,
Região leste da cidade. Pela
manhã, participou do lançamento da campanha Maio
Amarelo, que visa a conscientização e prevenção de
acidentes no trânsito.
Acompanhado pela secretária de Direitos Humanos e
Políticas Afirmativas, Cristina
lopes, Rogério visitou as obras
de uma escola municipal no
Setor Faiçalville i, na Região
Sudoeste. Além de solicitar o
acompanhamento do projeto,
o prefeito determinou de imediato a plantação de árvores na
praça que sedia a obra para
que a população tenha um espaço arborizado para a prática de esportes e lazer.
“um espaço bonito deste
tem papel importantíssimo
no nosso projeto de tornar
Goiânia a cidade mais verde
do mundo. Aqui será ponto de
encontro das famílias aos fins
de semana e um local de sustentabilidade”, afirmou. A primeira-dama, Thelma Cruz,

que participou de toda a agenda, ressaltou a importância de
os novos parques contarem
com brinquedos acessíveis
para que as crianças aprendam o valor da inclusão.
No Parque Terezinha da
Costa Ferreira, na Vila Romana,
Thelma voltou a mencionar o
cuidado com as crianças e, de
forma especial, da força das
mulheres que idealizaram a
Feira Comunitária. “Aqui eu
vejo mulheres que assumem o
seu lugar de protagonismo, que
saem de suas casas para projetar o empreendedorismo com
artesanato de primeira qualidade, produtos de higiene e
deliciosas comidas. Não vamos
falar de micro, mas de grandes
empreendedoras que mudam a
realidade de suas famílias”.
Cruz destacou a força da
população negra e se colocou
à disposição da comunidade
para apoiar o empreendedorismo. “As secretarias de Economia Criativa, Direitos Humanos, toda a nossa estrutura,
está de portas abertas para vocês. Contem com esta administração para avançarmos”,
garantiu o prefeito.

Social

uma das pautas de desta-

Prefeito visitou
comunidades
acompanhado
da secretária
de Direitos
Humanos e
políticas
aﬁrmativas

que na gestão do prefeito Rogério Cruz, o Social, tomou a
maior parte da agenda. Cruz
conheceu o projeto social
‘DESD’, comandado pelo Sensei Divino, na Região Noroeste da cidade, e que assiste
crianças e jovens de baixa
renda sem apoio governamental. “iniciativas como estas, que cuidam e ensinas as
crianças por meio do esporte,
merecem o olhar do poder
público. Quando ocupamos
as crianças com atividades
saudáveis, na realidade estamos criando indivíduos

com valores nobres”, enfatizou o prefeito.
No Conjunto Riviera, o prefeito vistoriou junto ao secretário municipal de Esportes,
Álvaro Alexandre, o andamento das obras do complexo
esportivo que terá o primeiro
campo de futebol público com
grama sintética. O local, que
está em fase de conclusão,
ainda terá campo de areia,
playground, academia ao ar livre e espaço para a prática de
zumba, atividade de treino
funcional que mistura elementos da dança. (ABr)
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empate que dá Atlético
Afonso Cardoso

Com a vantagem
do primeiro jogo,
que venceu por 3
a 0, Atlético Goianiense fica no empate contra o
Goiás e avança
para enfrentar o
Grêmio Anápolis
Felipe André
Com uma grande vantagem no placar, o Atlético Goianiense ficou no empate sem
gols contra o Goiás e avançou
para as semifinais do Campeonato Goiano, já que possuía a vantagem de ter vencido o primeiro confronto por
3 a 0. O duelo aconteceu na
tarde de ontem, no estádio
Antônio Accioly. Agora, o rubro-negro vai enfrentar o Grêmio Anápolis, enquanto o Esmeraldino segue sua preparação para o início da Série B,
que acontece neste mês.
“O Pintado é um cara que
tem muita experiência, foi
campeão como jogador dentro do campo e agora vem
conquistando mais espaço
como treinador. Foi um jogo
mais difícil, acredito que pela
organização que ele fez com
que eles tivessem na partida
de hoje e também pela forma
dele ser, o Pintado é uma
pessoa muito vibrante. Tivemos oportunidades e poderíamos ter matado o jogo,
mas foi mais difícil e mesmo
com pouco tempo, eles se
postaram melhor”, analisou
Jorginho, treinador do Atlético-GO, após a partida.
“O Goiás é maior do que
qualquer pessoa que trabalha ou
que vista essa camisa. é um objetivo fazer com que essa equipe marque mais alto, uma in-

João Paulo, camisa 10 do Atlético, sendo marcado por Madison e Breno durante o clássico no Antônio Accioly
tensidade que vimos contra o
Atlético. O segundo tempo foi
muito bom, um time que já tem
um conjunto e que joga bem, nós
criamos algumas situações de
gol. um elenco muito jovem,
que ainda tem dificuldades. Mais
do que nossa obrigação é fazer
um bom jogo, mas tenho esperança que vamos melhorar”,
disse Pintado, treinador do
Goiás, apos a partida.
Precisando reverter a derrota do primeiro jogo, o Goiás
pouco criou na primeira etapa do clássico. A equipe Esmeraldina, que contou com a
estreia do treinador Pintado, não ofereceu perigo ao
goleiro Fernando Miguel.
Pelo lado dos visitantes, a
principal oportunidade saiu
do cruzamento de Elvis pelo
lado direito, mas passou na
frente de Vinícius Popó que
não chegou a tempo para balançar as redes.
A situação foi similar para
os donos da casa. O Atlético
Goianiense criou duas chances a mais que o Goiás e todas

elas envolveram o João Paulo.
A primeira finalização do jogo
saiu dos pés do camisa 10,
que bateu rasteiro ao lado do
gol de Tadeu. No fim da primeira etapa, após longo lançamento, o meia cabeceou
para o meio da pequena área,
mas Zé Roberto não chegou a
tempo de completar para o
fundo da rede.
Além das duas chances, a
melhor dos 45 minutos iniciais foi também de João Paulo. O camisa 10 recebeu e com
um toque passou por David
Duarte, que foi atrapalhado
pelo árbitro Elmo Resende,
saindo frente a frente com Tadeu, mas o meia se precipitou
e chutou no meio do gol, sem
força, mesmo com espaço para
entrar na grande área.
Na segunda etapa o Goiás
voltou com uma postura mais
ofensiva. A conversa de Pintado no vestiário surtiu efeito e a
equipe esmeraldina começou a
pressionar mais o Atlético Goianiense na saída de bola. Apesar
da disposição física, os visitan-

tes não conseguiram criar no
último terço. Com as mudanças,
eles conseguiram rodar a bola
no campo de ataque, mas sem
levar perigo ao goleiro Fernando Miguel.
A melhor oportunidade
do Goiás saiu dos pés de Nathan, a última substituição
feita por Pintado na partida.
O meia recebeu sozinho e de
longa distância finalizou em

direção a gaveta de Fernando
Miguel, mas o goleiro atleticano em uma grande defesa
abriu que o Goiás inaugurasse o placar. Nos 10 minutos finais, os donos da casa
continuaram a cadenciar o
jogo com muitas faltas e amarelos para quem estava pendurado: éder, Marlon, Arthur Gomes e Zé Roberto. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
t
Atlético-GO 0x0 Goiás
(ida 3×0)
Data: 2 de maio, 2021; Horário: 16h (de Brasília); Local: estádio antônio accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: elmo Resende; Assistentes:
edson antônio e Márcio Soares
Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu (arnaldo), nathan, Éder e
natanael; Willian Maranhão (Gabriel Baralhas), Marlon Freitas e
João Paulo; Janderson (andré
luis), arthur Gomes (Danilo Gomes) e Zé Roberto (Roberson).
Técnico: Jorginho

Goiás: Tadeu; ivan, David
Duarte, iago Mendonça e Jefferson; Breno (Henrique lordelo), Índio (Samuel), Madison (nathan) e elvis; Marinho ( João lucas) e vinicius
Popó (Sandrinho).
Técnico: Pintado.

GOIANÃO 2021

APÓS O CLÁSSICO

Aparecidense, Anápolis e
Grêmio estão classiﬁcados
para a Série D

Jorginho valoriza preparação, enquanto
Pintado destaca planejamento

O Campeonato Goiano
ainda não terminou, mas
após a classificação para
as semifinais, três equipes goianas se garantiram
no Brasileirão da Série D
de 2022: Aparecidense,
Anápolis e Grêmio Anápolis estão confirmadas
na competição nacional
do próximo ano. Apenas a
Cidinha disputa a competição em 2021.
A Aparecidense que
atualmente irá disputar o
Campeonato Brasileiro da
Série D em 2021, já se garantiu no próximo ano em
caso de não conquistar o
acesso. O time comandado
por Thiago Carvalho chegou bem próximo das semifinais no ano passado e
nessa temporada vem fazendo uma campanha irretocável, terminou a fase
de grupos do Goianão em
primeiro lugar com dezoito pontos conquistados, eliminou a Jataiense nas
quartas-de-final, vencendo
os dois jogos. O primeiro
por 3 a 0 e o segundo por 2
a 1 e agora irá encarar a
equipe do Vila Nova, na
semifinal da competição.
A cidade de Anápolis
voltará a ter times repre-

sentando após duas temporadas sem. Se em 2019,
a Anapolina quem carregou o nome do município,
em 2022, Anápolis e Grêmio Anápolis quem atuarão na quarta divisão nacional. Dono da melhor
segunda colocação do grupo A, a raposa fez dezessete pontos e nas quartasde-final a equipe enfrentou o iporá. A primeira
partida terminou 0 a 0 e
na segunda a equipe poderia até perder que ainda
assim se classificaria para
a Série D, porém, a vitória
de 2 a 1 classificou a equipe ainda para a semifinal
do Goianão.
O último time a se classificar foi o Anápolis, que
torceu para seu rival passar de fase para se garantir
na competição nacional
em 2022. A equipe tricolor
que fez dezessete pontos
na fase de grupos, classificou em terceiro e encarou
o Vila Nova nas quartas-definal. Com as duas derrotas
por 3 a 0 e 3 a 1 e após a vitória do Grêmio Anápolis,
se classificaram para a Série D do próximo ano. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

O Atlético Goianiense confirmou sua vaga na semifinal do
Campeonato Goiano, ao empatar
sem gols contra o Goiás na tarde
de ontem. O duelo aconteceu no
estádio Antônio Accioly e o rubronegro, com a vantagem de ter
vencido por 3 a 0 na última semana, conseguiu segurar a equipe adversária, utilizou os titulares e agora vai ter o Grêmio
Anápolis pela frente na próxima
fase da competição.
Com um duelo amanhã,
contra o Grêmio Anápolis, o
Atlético Goianiense utilizou a
mesma equipe que enfrentou
o Palestino-CHi na última quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O treinador Jorginho vai
utilizar o “grupo dois” no estadual e vai preservar agora os titulares, que jogaram contra o
Goiás, apenas na quinta, contra
o libertad-PAR, fora de casa.
Por conta dessa bateria de jogos, o treinador do rubro-negro
tratou de valorizar a parte física de seu elenco.
“Temos um grande preparador físico no clube, que é o luis
Fernando Goulart e faz um trabalho maravilhoso. é uma das
razões que o meu preparador
hoje é meu auxiliar técnico, que
é o Joelton urtiga, que eu tenho
um carinho e amor muito grande. Os jogadores foram muito inteligentes contra o Goiás, sabíamos que para perder a classifi-

Afonso Cardoso

Pintado e Jorginho se abraçaram antes do empate no Accioly
cação tínhamos que perder de
três ou de quatro. Eles conseguiram dar intensidade, mas
poupar em momento importante. Percebi que alguns sentiram mais e precisei fazer as
substituições, inclusive o plano
era para não trocar e terminar
com o mesmo time que começou, para eles descansarem até
na quinta”, destacou Jorginho,
treinador do Atlético.
Pelo lado Esmeraldino, foi a
primeira vez que Pintado falou
com a imprensa desde sua chegada. O Goiás havia revelado
que não teria entrevista coletiva
até o término da participação no
Campeonato Goiano, em protesto a arbitragem de Wilton
Pereira Sampaio no jogo de ida
contra o Atlético-GO e assim o
fez. Ao término da partida, o treinador estreante pode falar em
direção a torcida que agora vai

ter pela frente a Série B, que começa ainda em maio.
“Essa é uma camisa acostumada a vencer e assim será daqui para frente. O que observo
muito é que o Goiás está se planejando e preparando, embora
não apareça no dia a dia pela
pandemia e as pessoas não podem acompanhar, mas não tem
um dia no clube que não estamos trabalhando, fazendo a
nossa parte, mas pensando no
planejamento. Vimos alguns jogadores jovens, que eu acho
muito importante nessa ideia de
fazer o regional com atletas da
base. O Goiás tem alguns ativos
muito importantes que podemos ver hoje. Tem muita coisa
boa na equipe, não tem ninguém com braço cruzado aqui”,
pontuou Pintado, treinador do
Goiás. (Felipe André, especial
para O Hoje)
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elogiado pelo chefe
Afonso Cardoso

Atuação de Kelvin
diante do Anápolis rende elogios de
Wagner Lopes
Breno Modesto
Na última sexta-feira (30), o
Vila Nova despachou o Anápolis e confirmou presença
nas semifinais do Campeonato Goiano. Jogando no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga, o
time comandado pelo técnico
Wagner lopes voltou a vencer
o Galo. Desta vez, por 3 a 1. Os
destaques individuais da partida foram o lateral-direito
Celsinho, com duas assistências, e o atacante Kelvin, que
marcou dois gols.
Após o término do jogo, o
comandante vilanovense
elogiou a atuação de seu camisa 20, dizendo que ele tem
uma qualidade técnica gigante e que tem melhorando
seu entendimento quanto a
ajudar também no setor defensivo de campo.
“No dia a dia, o Kelvin é
(quieto) na dele. Não é muito
falante, mas é o cara que comanda o som no nosso vestiário, no ônibus. Ele é um
cara alegre, apesar de estar na
dele, é sempre de boa e está
muito feliz com o nascimento
da sua filha. Então, a gente
fica contente de ver essa reação dele. Ele está melhorando

Na vitória de 3 a 1 contra o Galo, na sexta-feira (30), Kelvin marcou dois gols
seu entendimento. Já comprou a ideia de voltar para
ajudar na dobra da marcação
e sai rápido. Ele tem uma qualidade técnica gigante e tem os
recursos de improviso, de trocar de direção em alta velocidade. Não tenho dúvidas que
o Kelvin vai fazer um ano brilhante e vai ajudar muito o
Vila Nova”, comentou Wagner
lopes.
O treinador disse ainda
que, por ter sido atacante en-

APARECIDENSE

quanto jogador, busca passar
para seus homens de frente
que busquem sempre o ataque e, ao ver dois atacantes
marcando numa mesma partida, como foi contra o Galo,
ele fica feliz, pois revela que
dá leveza e confiança ao restante do grupo.
“Eu fui atacante e era “fominha”. Finalizava demais
para gol. Então, tento passar
isso para os jogadores com o intuito de ajudar. E fico feliz

Nicolle Mendes

Alex Henrique voltou a marcar e colocar a Cidinha mais uma vez na competição nacional

Thiago Carvalho cobra eﬁciência de
equipe em jogo contra o Vila Nova
Victor Pimenta
A Aparecidense confirmou
na tarde do último sábado
(01/05) sua vaga na semifinal
ao voltar a vencer a Jataiense
por 2 a 1 e agora irá encarar o
Vila Nova visando chegar na
grande decisão do Goianão.
As equipes voltam a se enfrentar na temporada 2021.
Na primeira partida, empate
em Aparecida e no segundo
jogo, vitória colorada, conquistada no final, com gol
marcado por Kelvin. Diferentemente da última partida,
Thiago Carvalho não quer repetir os erros visando a grande final do Goianão.

“Diferente do jogo passado
diante do Vila Nova, é só fazer
o gol. Na minha opinião, no jogo
em que nós perdemos, um lance no final que teve um erro
nosso, fomos superiores o tempo todo, mas não conseguimos
colocar a bola para dentro.
Nesse próximo jogo, nossa equipe tem que ser bastante eficiente, principalmente nesses
mata-matas, nessas horas decisivas”, disse o técnico.
A equipe que acabou líder
do grupo B com dezoito pontos, mostrou bastante a força
coletiva e o entrosamento da
equipe que vem desde a temporada passada. O treinador
enalteceu a Cidinha que vem

fazendo uma boa temporada e
crê no trabalho do grupo para
retornar a mais uma final da
competição.
“O diferencial é o coletivo e
é algo que eu prego bastante.
Estamos no nosso melhor momento, então, a Aparecidense
chega muito forte e muito confiante nessa semifinal, para
chegarmos a grande final”,
concluiu Thiago Carvalho.
Com as semifinais definidas, a Aparecidense encara o
Vila Nova no primeiro jogo na
próxima quarta-feira (05/05).
Com a melhor campanha, o
jogo de ida acontecerá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. (Especial para O Hoje)

quando os atacantes fazem
gols, porque eles são muito cobrados e muito exigidos. E o
Henan também é um cara sensacional, que vem lutando, que
vem batalhando para que saísse esse gol. isso dá leveza e confiança. Fico feliz por eles”, disse Wagner lopes.
Por fim, Wagner lopes valoriza e vê com bons olhos a
classificação às semifinais, apesar do gol sofrido, mas, principalmente, por ela ter vindo

com duas vitórias
“Temos que valorizar a classificação, pois foram duas vitórias. Vejo que criamos muitas
oportunidades. Só no primeiro
tempo poderíamos ter feito
quatro ou cinco gols. é natural,
depois de fazer três gols, baixar
um pouco o ritmo. Mas vejo
com bons olhos e valorizo muito essa classificação, apesar de
termos sofrido esse golzinho”,
finalizou o técnico. (Especial
para O Hoje)

GOIANÃO

FGF conﬁrma datas
e horários das semis
As semifinais do Campeonato Goiano de 2021
foram definidas. Aparecidense, Atlético, Grêmio
Anápolis e Vila Nova, que
foram os quatro melhores
da primeira fase da competição estadual, permanecem na disputa pelo título do torneio. Coincidentemente, o primeiro e segundo de cada grupo se
enfrentarão agora. Assim
como nas quartas de finais,
não há nenhuma vantagem para qualquer equipe.
O primeiro jogo da
atual fase do Goianão
será disputado na terçafeira (4), às 18h, quando a
Raposa receberá, no Es-

tádio Jonas Duarte, em
Anápolis, o Dragão. A volta acontece no domingo
(9), às 16h, no Estádio Antônio Accioly.
Já o outro confronto, entre Camaleão e Tigre, terá
início na quarta-feira (5),
quando a equipe vilanovense mandará o duelo. A
partida acontece às 19h, no
Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga. Apesar de começar depois, é deste embate que sai o primeiro finalista, já que a volta acontece no sábado, às 16h, no
Estádio Anníbal Batista de
Toledo, em Aparecida de
Goiânia. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Resultados das quaRtas do Goianão
quartas 3

quartas 4

Iporá 0 X 0 GrêmIo anápolIs
dom 25/04/2021 FerreIrÃo
(Go) 15:30

anápolIs 0 X 3 VIla noVa
dom 25/04/2021 Jonas
duarte 16:00

GrêmIo anápolIs 2 X 1 Iporá
sáB 01/05/2021 Jonas duarte
16:00

VIla noVa 3 X 1 anápolIs
seX 30/04/2021 oBa 15:30

quartas 1

GoIás 0 X 3 atlétIco-Go
dom 25/04/2021 serrInHa
16:00
atlétIco-Go 0 X 0 GoIás
dom 02/05/2021 antÔnIo accIolY 16:00

quartas 2

JataIense 0 X 3 aparecIdense
dom 25/04/2021 arapucÃo
15:30
aparecIdense 2 X 1 JataIense
sáB 01/05/2021 anÍBal toledo 16:00
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Em 2019, por exemplo, a festa contou com a presença de mais de 400 mil pessoas dentre os nove dias de festa

Em 2 anos, Pecuária de Goiânia
deixa de gerar R$ 400 milhões
SGPA destaca que a festa pode ocorrer em outubro se houver a aceleração da vacinação em massa

João Paulo Alexandre
A tradicional exposição
agropecuária de Goiás não
acontecerá pelo segundo ano
consecutivo devido à pandemia do novo coronavírus. A festa, que é uma das mais prestigiadas do meio, já acumula
prejuízos que somam R$ 400
milhões pela não realização
de negócios. Tradicionalmente,
o evento é realizado no mês de
maio no Parque de Exposições
Agropecuária, localizado no
Setor Nova Vila.
O presidente da Sociedade
Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Eurico Velasco de
Azevedo Neto, explica que, no
ano passado, todos os contratos
de locações para as empresas e
as baias para acomodar os animais estavam acertados. “Assim como também tínhamos
todas as palestras, leilões, exposições de utensílios agrícolas
e os shows programados. Porém, assim com todo o mundo,
fomos surpreendidos com a
infelicidade desse novo coronavírus. Como a condição não
melhorou nas proximidades
da festa, a gente decidiu suspender o evento”, explica.
Apesar da decisão do evento não ser realizado se estendesse por tempo indeterminado, a expectativa da SGAP era
de que o evento fosse realizado nesse ano, mas também
não foi possível. “infelizmente,
a gente se deparou com esse
processo de segunda onda do
novo coronavírus e decidimos
não realizar a edição de 2021.
Já tínhamos uma programação
bem encaminhada de exposições, leilões de gados, palestras,
provas de laços, shows, mas

nho certeza que vamos realizar
e que a edição será um sucesso”, destaca.
Eurico pontua que, caso a
festa consiga ser realizada em
outubro deste ano, obedecerá
um prazo de “tranquilidade e
segurança”. “A gente terá mais
tempo para preparar os leilões e teremos uma maior tranquilidade para um controle sanitário para a exposição. Mas
tudo isso vai depender da evolução da vacinação pelos governantes”, pontua.

Não há mudança

O Parque de Exposições comporta 7 mil animais expostos, entre pequenos e grandes porte
não estavam todos fechados
pois muitos nem reservaram
datas, por exemplo”, ressalta.
Segundo Eurico, o prejuízo
pela não realização da festa é
milionário. Em 2019, por
exemplo, a festa conseguiu arrecadar mais de R$ 200 milhões em negócios fechados e
contou com a presença de mais
de 400 mil pessoas dentre os
nove dias de festa. A SGPA trabalha com a hipótese de que,
se a vacinação ganhar um ritmo acelerado, a 75ª exposição
agropecuária de Goiânia pode
ser realizada entre os dias 1 e
10 de outubro. Caso contrário,
a edição será realizada apenas
em maio de 2022.
A edição de 2020 estava
marcada para ser realizada
entre os dias 15 a 24 de maio

e traria shows com grandes
nomes da música sertaneja,
como Marília Mendonça,
Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Henrique e Juliano.

Reconhecimento

O presidente explica que a
Pecuária de Goiânia está entre
os eventos de agronegócios
mais aguardados no ramo. “Ela
é responsável pelo sucesso do
agronegócio goiano. Foi assim
que chegamos em 75 edições da
festa. Aqui a gente conta com a
exposição dos principais animais: caprinos, equinos, bovinos, suínos. Durante toda a festa, eles ficam expostos e comercializados aqui. Além de
muitos maquinários modernos
e defensivos agrícolas que são

consumidos por pessoas que
vêm a nossa festa”, ressalta.
O espaço onde a festa é
realizada todos os anos soma
150 mil metros quadrados e
comporta 7 mil animais expostos, entre pequenos e grandes. Além disso, há dois tatersais para leilões e uma pista de
julgamento e provas com área
de 25 mil metros quadrados e
arquitetura para 15 mil pessoas. Além das áreas para os
expositores.
Com tudo isso, Eurico se diz
esperançoso de que a situação
melhore e que a festa possa voltar a ser realizada. “Nós temos
uma grande força do agronegócio e o produtor rural, ano a
ano, salva a economia. A nossa
força é muito maior e o nosso
produto é muito melhor. Eu te-

Eurico entrou na presidente da entidade no ano passado e ficará durante o biênio
2020-2022. Sobre uma possível
mudança do parque local, o
presidente garante que não
ocorrerá. “A área onde o parque está localizado é privada
e essa conversa não foi levada
à diante, pois ela não é viável.
isso foi cogitado pelo governo
da época de fazer uma transferência, mas a pecuária é um
patrimônio material e imaterial e está entre uma das exposições que foram tombadas
pelo Estado”, reforça.
Além disso, Eurico pontua que os setores da região
se desenvolveram graças à
instalação do parque na região. “Na última edição não tivemos problemas com o trânsito da região do parque. Não
temos interesse em mudar,
pois já estamos ali há 80 anos.
Tudo na região se desenvolveu com a chegada do parque
no local. Temos certeza que se
sairmos dali o pessoal vai reclamar. Estamos numa posição de legalidade”, reafirma.
(Especial para O Hoje)

Aparecida é Show terá live pelo segundo ano
Outra grande festa que não
será realizada pelo segundo
ano seguido é a Aparecida é
Show. Por causa da pandemia de coronavírus, o evento
acontecerá de forma virtual
pelo segundo ano consecutivo.
A live será transmitida pelo
perfil da Prefeitura de Aparecida de Goiânia no dia 8 de
maio e terá participação de
artistas como João Neto e Frederico e Zé Ricardo e Thiago.
A transmissão também terá

sorteio de carro, moto, caminhão de prêmios e vale compras em supermercados.
Para concorrer aos prêmios,
basta se inscrever pelo site da
Prefeitura de Aparecida de
Goiânia. A inscrição é de graça.
A live começará às 18h e marca a celebração do aniversário
de 99 anos de Aparecida de
Goiânia, o Dia do Trabalhador
e o Dia das Mães. Outras atrações já confirmadas para a
live são os sertanejos PH & Mi-

chel e Rogerinho Costa.
O evento terá apresentações religiosas com o cantor
gospel Marcelo Markes e com
o Ministério Fé Viva, que vai
representar a música católica.
Além disso, a live também
contará com apresentação do
humorista e publicitário Arthur Carvalho.
De acordo com a prefeitura, a transmissão ao vivo será
realizada com toda segurança necessária para os artistas,

seguindo as regras sanitárias
para evitar disseminação do
coronavírus.

Sorteio de prêmios

Ao longo da live, haverá
sorteio de diversos prêmios
doados por empresas da cidade e pela Associação Comercial
e industrial de Aparecida de
Goiânia (Aciag).
Entre os prêmios está um
carro Renault Kwid, uma
moto da Honda, e um Cami-

nhão de Prêmios da Novo
Mundo e Montreal. Além disso, também serão sorteados
10 vales compras no supermercado Tatico no valor de R$
800 por mês, até o dia 11 de
maio de 2022, quando a cidade completará 100 anos.
O município informou ainda que o sistema usado para
os sorteios é acompanhado
pelo Ministério Público para
assegurar a integridade e
transparência.
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Câmara deve votar lei que prevê
crime contra o Estado Democrático
Mortes dos homens representa 56,93% do total

Covid-19 é mais
letal em homens
e mulheres têm
maior índice
de internação
Maiara Dal Bosco
Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO)
apontam que mais da metade dos óbitos por Covid-19
em Goiás refere-se a pessoas do sexto masculino. Ao
todo, o Estado registra a morte de 8.540 homens pela
doença, o que representa 56,93% do total. A porcentagem é contrária quando se refere ao número de infectados no Estado, já que os 257.332 homens, neste caso,
representam 46,62% do total. Já as mulheres, que representam 43,07% do total de óbitos, com 6.460 óbitos
confirmados, totalizam 294.587 casos confirmados de
infecção, com 53,38% do total.
De acordo com Sergio Zanetta, médico sanitarista e professor de Saúde Pública do Centro universitário São Camilo,
é importante observar que, tratando-se da Covid-19, a análise de uma única informação demográfica, como o sexo,
é uma insuficiente para explicar um fenômeno complexo
como este. “Qualquer resposta neste caminho é uma suposição. Os fatores precisam ser analisados dentro de um
conjunto, uma vez que, enquanto informações isoladas, dizem muito pouco”, aponta.
Com relação à Covid-19, o especialista destaca que é
possível observar, por exemplo, também a questão da
faixa etária. “Sabe-se que há risco aumentado em uma
faixa mais elevada. Entre os mais velhos, por exemplo,
esse risco acaba não
sendo somente por conta da idade, mas porque
as pessoas mais velhas
têm mais doenças crônicas degenerativas e
comorbidades, ou seja,
há um conjunto de fatores somado à idade”,
afirma Sérgio.

Fatores ambientais

De acordo com
especialista,
sexo não pode
ser o único
fator analisado
para explicar
dados de óbitos

Segundo o médico, no
campo ambiental, há um
fato conhecido de que as
mulheres acessam mais
os serviços de saúde e,
por conseguinte, têm
uma relação de cuidado maior com relação à saúde do que
os homens. “isso pode explicar uma condição de saúde prévia a infecção, que teoricamente poderia ocorrer de forma mais controlada, mas isso não explica a diferença de
mortalidade entre os sexos”, aponta.
Para o infectologista, quando observa-se a diferença
de doenças entre populações, a divergência entre idade
na mortalidade e na letalidade têm explicações importantes. “Por este motivo é que a letalidade é maior em
pessoas mais velhas, uma vez que há maior frequência
de doenças crônicas. Além disso, quando observamos outros fenômenos como a separação por sexo, é preciso
olhar também outras explicações que tenham mais a ver
com a estrutura social”, explica.

15 mil óbitos

Goiás encerrou o mês de abril com o registro de 15 mil
óbitos em decorrência da Covid-19. A taxa de letalidade em
território 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
óbitos pela Covid-19 em Goiás. No dia 18 de março de
2021 o Estado chegou às 10 mil mortes. Este número é
bem inferior 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 coronavírus registrada em território goiano aconteceu em 26 de março de 2020.
Outra estatística apontada 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 óbitos, população entre 50 a 59 anos, com 2.365 óbitos. Os outros 2.249
óbitos confirmados foram registrados na população até 49
anos. (Especial para O Hoje)

A Câmara dos Deputados realiza sessão
na próxima quarta-feira (5) para votação de
propostas. Entre elas, o projeto de lei que tipifica os crime contra o Estado Democrático de Direito (Pls 6764/02, 2462/91 e outros),
além de projetos de prevenção da violência
contra a mulher e medidas provisórias.
Amanhã (4), está prevista sessão do Congresso Nacional, com pauta a ser divulgada.A
relatora do Projeto de lei 6764/02, deputada Margarete Coelho (PP-Pi), divulgou parecer preliminar que revoga a lei de Segurança Nacional e tipifica crimes como o de
insurreição. Esse crime será caracterizado
como impedir ou restringir, com emprego de
grave ameaça ou violência, o exercício de
qualquer dos poderes legitimamente constituídos ou do Ministério Público, ou tentar

alterar a ordem constitucional democrática.
A pena prevista é de 4 a 8 anos de reclusão.O
texto diz ainda que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constituídos,
nem a reivindicação de direitos e garantias
constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais.Entretanto, será crime, punido com reclusão de 1 a 4 anos, impedir,
com violência ou grave ameaça, o exercício
livre e pacífico de manifestação de partidos
ou grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Margarete
Coelho incluiu ainda crimes como o de violência política, de incitação à animosidade
entre as Forças Armadas e de espalhar
fake news em época de eleições.

Perda de função depende
da gravidade do crime
Está consolidado na jurisprudência do tribunal o
posicionamento de que a
perda da função pública
deve se limitar às situações de maior gravidade,
levando em conta a extensão do dano, o proveito
obtido e a intenção do
agente. Foi como decidiu a
Primeira Turma do STJ ao

afastar a pena de perda da
função pública aplicada,
em primeira e segunda
instâncias, contra uma servidora condenada por envolvimento em suposto esquema de fraude licitatória no município. Ela foi
obrigada ainda a pagar
multa e a ressarcir os cofres públicos.

Financiamento de fakenews
O ministro Alexandre
de Moraes, do STF (STF)
solicitou que o TSE informe se, nas prestações de
contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) dos
últimos cinco exercícios,
houve repasse de valores
ao presidente da sigla, Ro-

berto Jefferson, ou a alguma pessoa jurídica que
a ele possa ser vinculada
e, em caso positivo, a que
título. A decisão se deu
em resposta à petição
ajuizada pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
no inquérito (iNQ) 4781.

Projeto dispensa licitação de
insumos contra a Covid-19
O Projeto de lei (Pl)
1.295/2021 permite aos órgãos públicos comprar, sem
licitação, insumos e medicamentos para covid-19 de
eficácia comprovada durante o estado de emergência provocado pela pandemia. Também dispensa de
licitação a compra de bens
e serviços de engenharia,
enquanto vigorar o estado
de emergência e desde que
relacionados ao tratamento
hospitalar de pacientes com

covid-19. Esse projeto foi
aprovado pela Câmara dos
Deputados na quinta-feira
(29), na forma de um substitutivo, e agora deve ser
analisado pelo Senado. A
proposta exige que o gestor
público apresente justificativa técnica para a compra e para o preço contratado, mantém a necessidade de um processo administrativo para cada compra e determina ampla publicidade dos atos.

Princípios
da proteção
à maternidade
e do direito
à educação
O TRF1 garantiu a uma
estudante do curso de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) a
transferência para o mesmo curso na Universidade
Federal de Goiás (UFG), determinando à instituição
de ensino adotar todas as
providências necessárias
para a matrícula da aluna
no semestre letivo.

RÁPIDAS

t

2 Homenagem e respeito

- O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal
de Goiânia, Clécio Alves
apresentará amanhã (4),
Projeto de lei de sua autoria
de sua autoria para que o
nome do jornalista e ambientalista Washington Novaes possa ser homenageado
no Parque Areião.

2 Quem fiscaliza o fiscal?
- PEC da Câmara altera composição e permite corregedor
externo no CNMP

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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A cada 36 horas, uma
criança é agredida em Goiás
Somente nos três
primeiros meses de
2021, Estado registrou 138 agressões à
crianças
Maiara Dal Bosco
Segundo dados da Secretaria
de Segurança Pública do Estado
de Goiás (SSP-GO), em 2020 foram registrados 589 casos de lesões corporais em crianças e
adolescentes na faixa etária entre 0 a 11 anos, o que representa
uma média de 49 casos por
mês. Já nos três primeiros meses deste ano foram 138 ocorrências, ou seja, em média, a
cada 36 horas uma criança é
agredida no Estado. No Brasil,
entre 2010 e 2020, ao menos
103.149 crianças e adolescentes
com idades de até 19 anos morreram no Brasil vítimas de
agressão, de acordo com levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP). Deste total, cerca de 2 mil
vítimas tinham menos de 4
anos de idade.

Comoção

Em 2020, dois casos que
comoveram os goianos ilustram os dados da violência
contra crianças. Em Aparecida de Goiânia, um menino
de 7 anos, que teria sido agredido pela própria avó veio a
óbito após ficar internado e
respirar com ajuda de aparelhos na unidade de Terapia
intensiva (uTi) do Hospital
de urgências Governador Otávio lage de Siqueira (Hugol).
As agressões foram descobertas por funcionários do
Cais Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, na ocasião em
que a mãe levou a criança
desacordadA e com hematomas pelo corpo, inclusive nos
órgãos genitais, para receber
atendimento médico. Suspeita de ter espancado o menino,

Em 2020
foram
registrados
589 casos de
lesões
corporais em
crianças e
adolescentes
na faixa
etária entre 0
a 11 anos

a avó foi presa desde que confirmou as agressões em depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município.
Em Trindade, na Região
Metropolitana, a morte de
uma bebê de apenas 6 meses
também ilustra os dados da
violência, já que a Polícia Civil
apontou que a criança veio a
óbito após ter sido agredida
várias vezes. De acordo com
os exames, ela apresentava
12 fraturas pelo corpo e queimaduras ao ser internada no
Hospital Materno infantil
(HMi), em Goiânia.
Á ocasião, o HMi informou,
em nota, que "a paciente deu
entrada na unidade no dia 5 de
março (quinta-feira), por volta
das 11h, vítima de espancamento e maus-tratos”. Além
das agressões, frequentes desde o nascimento, as investigações apontaram que a menina
também vivia sem condições
básicas de higiene e alimenta-

VACINA

Goiás recebe 228.550 doses
de vacinas contra Covid-19
Carregamento está previsto para chegar nesta segundafeira (03/05), às 09h05, no
Aeroporto internacional de
Goiânia. São 211 mil unidades
da Astrazeneca e 17.550 da
Pfizer. Todas serão utilizadas
para a primeira dose. lote
será encaminhado para Central Estadual de Rede de Frio,
onde será recebido pelo governador Ronaldo Caiado,
que concederá coletiva à imprensa no local.
O Governo de Goiás recebe
a 17ª remessa de vacinas contra a Covid-19, composta por
228.550 doses do imunizante,
nesta segunda-feira (03/05).
O quantitativo tem chegada
prevista para às 09h05 no
Aeroporto Santa Genoveva,
em Goiânia. De lá, as doses seguem para a Central Estadual
de Rede de Frio, também na
capital, onde serão recebidas
pelo governador Ronaldo
Caiado, que concede coletiva
à imprensa.
O lote inclui 211 mil doses
do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Funda-

Carretamento chega às 9h nesta segunda-feira
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), e
17.550 da vacina da Pfizer/BioNTech. Toda a remessa será utilizada para aplicação da primeira dose.
No sábado (1º/05), o Estado
recebeu 11,8 mil doses da CoronaVac, fabricada pelo instituto Butantan. Essa remessa
será destinada à aplicação da
segunda dose, o que permitirá
o avanço da aplicação do reforço da vacina nas pessoas

que já estiverem dentro do intervalo recomendado para
imunização.
Com esses dois carregamentos, que totalizam 240.350
doses, o Estado deve concluir a
vacinação do grupo de idosos
acima dos 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, forças
de segurança e salvamento e
forças armadas, avançando,
assim, para os grupos de pessoas com comorbidades.

ção. Os pais da criança foram
presos, suspeitos de causar os
ferimentos na filha.

Legislação

Em 2019, o Governo de
Goiás sancionou a lei nº
20.502, de 28 de junho. A matéria institui a elaboração de estatísticas sobre a violência contra a criança e adolescente,
em proposta apresentada pela
deputada Adriana Accorsi.
De acordo com a parlamentar, o acompanhamento,
por meio de dados estatísticos, do mapa da violência à
criança e ao adolescente permite elaborar políticas públicas
direcionadas e mais efetivas no
combate a esse tipo de criminalidade. “A inexistência de
dados tabulados regularmente
dificulta o enfrentamento dessa questão”, explica Accorsi.
Conforme a deputada explica, “a violência contra a
criança e adolescente é todo
ato ou omissão cometido por

pais, parentes, outras pessoas
e instituições, capazes de causar dano físico, sexual e/ou
psicológico à vítima”. Segundo
ela, a violência contra a criança e adolescente tem a trajetória desde os acontecimentos
mais primitivos de que se tem
registro, sendo também inumeráveis as modalidades pelas quais se expressa, dentro
das diferentes culturas.

Denúncia

Qualquer pessoa, até mesmo a vítima, pode realizar
uma notificação diretamente
à polícia, ao Conselho Tutelar
ou por meio do Disque 100,
um serviço de denúncia e proteção contra violações de direitos humanos, funcionando 24 horas, todos os dias. Somente se as autoridades responsáveis forem notificadas
será possível conceder um
acompanhamento mais apropriado à criança e sua família.
(Especial para O Hoje)

Covid-19: Nigéria proíbe
viajantes da Índia, do
Brasil e da Turquia
A Nigéria decidiu proibir a entrada de viajantes
procedentes da índia, do
Brasil e da Turquia, em
meio à preocupação com
a disseminação do novo
coronavírus nesses países, disse o comitê presidencial de acompanhamento da pandemia neste domingo (2).
"Portadores de passaportes não nigerianos e
não residentes na Nigéria
que tenham visitado o Brasil, a índia ou a Turquia
nos 14 dias anteriores à
viagem para a Nigéria, terão sua entrada negada no
país", afirmou Boss Mustapha, presidente do comitê, em comunicado. A

proibição entrará em vigor
no próximo dia 4.
A Nigéria anunciou 43
novos casos confirmados
de covid-19 neste sábado
(2), totalizando 165.153,
com 2.063 mortes até o
momento.
Hospitais, necrotérios e
crematórios indianos estão sobrecarregados, com o
país relatando mais de 300
mil casos diários por mais
de dez dias consecutivos.
No Brasil, novos casos da
doença caíram um pouco
após o pico do fim de março, mas permanecem altos
para os padrões históricos.
O total de mortes no país
perde apenas para os Estados unidos. (ABr)

Medida entra em vigor no próximo dia 4
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Casos de covid diários da
Índia passam de 400 mil
País sofre com escassez de vacinas
e oxigênio
A índia registrou mais de
400.000 novos casos de Covid19 pela primeira vez neste sábado, lutando contra uma devastadora segunda onda da
pandemia, enquanto a nova
campanha de vacinação do
país foi prejudicada em algumas regiões pela escassez
de doses.
As autoridades registraram 401.993 novos casos nas
últimas 24 horas, após dez
dias consecutivos de mais
de 300.000 casos diários. As
mortes pularam para 3.523,
levando o total do país a
211.853, segundo o ministério da Saúde.
O surto em infecções sobrecarregou hospitais, necrotérios e crematórios e deixou famílias com dificuldades para encontrar remédios
e oxigênio. E embora a índia
seja a maior produtora de vacinas contra covid-19 do
mundo, a falta de doses em
alguns estados prejudicou a
abertura da vacinação para
todos os adultos.
O Estado de Bengala Ocidental não conseguiu começar
uma campanha que teria como
público adultos entre 18 e 45
anos por causa da escassez de
doses de vacina e pediu que o
governo federal fornecesse
mais, afirmou uma autoridade
estadual sênior de saúde, se recusando a ser identificado por-

O surto na Índia acontece no momento em que muitos países estão passando por um alívio da pandemia
que não foi autorizado a falar
com a imprensa.
A escassez de oxigênio tem
preocupado o sistema de saúde. No Hospital Batra, em Nova
Délhi, a imprensa local relatou
que oito pessoas, incluindo um
médico, morreram no sábado
após o local ficar sem oxigênio.
"Délhi precisava de 976 toneladas de oxigênio e ontem apenas 312 toneladas de oxigênio
foram fornecidas. Como Délhi
respira com tão pouco oxigênio?", escreve o ministro-chefe
Kejriwal no Twitter.
O governo de Délhi afirmou

que estenderá por mais sete
dias um lockdown que havia
imposto, inicialmente por uma
semana, em 19 de abril.
As infecções diárias subiram desde o começo de abril. Alguns especialistas culpam grandes reuniões religiosas e comícios políticos pela severidade da
segunda onda da índia, que pegou o governo despreparado.
um fórum de conselheiros
científicos organizado pelo governo Modi alertou autoridades no começo de março sobre
uma nova e mais contagiosa
variante do vírus tomando con-

Parecer de vacinas para uso
emergencial sai essta semana
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) espera divulgar
seu parecer sobre a inclusão
de duas das principais vacinas chinesas contra a covid19 e do imunizante da Moderna em uma lista de uso
emergencial até o final da
próxima semana, anunciou
a diretora geral assistente da
organização, Mariângela Simão, nesta sexta-feira (30).
Simão disse que a comissão
independente da OMS está avaliando a vacina da Moderna e
uma vacina da chinesa Sinopharm nesta sexta-feira, e deve
examinar a outra das principais vacinas da China, a CoronaVac, fabricada pela Sinovac
Biotech, na semana que vem.

"Então, até o início da próxima semana ou no final da
próxima semana, divulgaremos a avaliação final dessas
três vacinas", disse em uma entrevista coletiva.
A lista de uso emergencial
da OMS sinaliza às agências reguladoras nacionais que uma
vacina é segura e eficaz, e permitiria que estes imunizantes sejam comprados e distribuídos pelo Covax, o programa
internacional de compartilhamento de vacinas com países mais pobres.
Simão disse que é importante ter mais vacinas disponíveis por causa dos problemas de suprimento em vários
países, inclusive da índia,

uma das maiores fontes de
imunizantes do Covax, mas
que restringiu as exportações
por causa de uma disparada
de casos no país.
Se aprovadas, as duas vacinas chinesas seriam as primeiras desenvolvidas em um
país não-ocidental a receberem o apoio da OMS.
A China já distribuiu milhões de doses das suas duas
vacinas principais em casa e as
exporta a muitos países, particularmente na América latina,
na Ásia e na África.
Até agora, a OMS incluiu em
sua lista de uso emergencial
três vacinas contra a covid19: Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson. (ABr)

ta do país, disseram cinco cientistas que são parte daquele fórum à Reuters.
Quatro dos cientistas disseram que, apesar do alerta, o governo federal não buscou impor grandes restrições para
conter a disseminação do vírus.
Milhões de pessoas, a maioria
sem máscaras, comparecerem
a reuniões religiosas e comícios eleitorais realizados por
Modi, líderes do partido governista Bharatiya Janata, e
por políticos de oposição.
O surto na índia acontece
no momento em que muitos

países estão passando por um
alívio da pandemia.
O presidente norte-americano Joe Biden proibiu na
sexta-feira a maioria das viagens da índia, com restrições
que entraram em vigor na
terça-feira.
Outros países e territórios
também impuseram restrições de viagem contra a índia, como Austrália, Reino
unido, Alemanha, itália e Cingapura. Canadá, Hong Kong e
Nova Zelândia suspenderam
todas as viagens comerciais
com a índia. (ABr)

Papa retira privilégios
jurídicos de cardeais e
bispos do Vaticano
O papa Francisco determinou nesta sexta-feira 30)
que bispos e cardeais que
trabalham no Vaticano serão julgados pelo mesmo
tribunal comum que analisa outros casos criminais, e
não mais por um painel de
prelados de elite.
Francisco emitiu um decreto revogando uma cláusula no Código Penal Civil
do Vaticano segundo o qual
bispos e cardeais eram julgados apenas pelo Tribunal de Cassação, um órgão
superior formado por cardeais e outros clérigos de
alto escalão.
Nos últimos anos, houve vários casos em que
pessoas de fora da igreja
pegas em investigações criminais foram julgadas e
condenadas pelo tribunal
ordinário, que é composto

por não clérigos, enquanto cardeais envolvidos nos
mesmos casos não foram
julgados ou receberam tratamento especial.
No prefácio do decreto,
Francisco disse que o direito civil dentro do Vaticano,
que é uma cidade-Estado
soberana, deve ser "sem privilégios de tempos atrás e
que não estão mais em consonância" com as responsabilidades individuais.
As mudanças, que se espera sejam aplicadas principalmente a crimes financeiros, irão agilizar o processo para responsabilizar
cardeais e bispos baseados
no Vaticano se forem acusados de irregularidades.
O papa ainda terá que
aprovar o início de qualquer investigação ou julgamento. (ABr)

EXPRESSA

Simão disse que é importante ter mais vacinas por causa dos problemas de suprimento em vários países

O governo brasileiro divulgou nota, na noite de
sexta-feira (30), em que manifesta consternação e profundo pesar com as notícias sobre o acidente ocorrido
durante celebração religiosa perto do Monte Meron,
na Galileia, em israel. Segundo informações, ao menos 45 pessoas morreram esmagadas na madrugada
em um festival religioso superlotado, e espectadores
descreveram cenas de caos nas quais outros morreram diante de seus olhos. Na nota, o itamaraty afirma: “O governo e o povo brasileiro solidarizam-se
com os familiares e os amigos das vítimas, manifestam ao governo e ao povo de israel suas condolências
neste momento de luto e desejam pronto restabelecimento aos feridos”.
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Essência
Lanna Oliveira
Na próxima quarta-feira, 5 de
maio, comemora-se o Dia internacional da língua Portuguesa, a
quinta língua mais falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada
no hemisfério sul. A data oficializada em 2009, tem o propósito de
promover o sentido de comunidade e de pluralismo dos falantes do
português. Na ocasião, governos e
sociedade civil celebram a relevância do idioma, e chamam a
atenção para as questões idiomáticas e culturais, gerando uma integração entre os povos desses nove
países falantes do idioma.
Para homenagear o Dia internacional da língua Portuguesa, o
Museu da língua Portuguesa, instituição da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo, realiza uma
programação especial durante esta
semana. Serão cinco dias de atividades gratuitas, de hoje (3) a 7 de
maio, incluindo lives e exibição de
vídeos. As lives, haverá tradução
simultânea em libras, a língua
Brasileira de Sinais e todos os vídeos exibidos terão legenda para
contribuir e integrar todos os tipos
de comunicação.
Entre as atrações da programação online que o museu proporcionará estão uma aula do músico e ensaísta José Miguel Wisnik, uma performance do músico Tom Zé, um encontro virtual ao vivo com os escritores Mia Couto (Moçambique), José
Eduardo Agualusa (Angola) e inês
Pedrosa (Portugal), e uma mesa
também ao vivo sobre o funk e a literatura, com participação de produtores de conteúdo dos perfis Funkeiros Cults, Se Poema Fosse Funk e
Favela Business no instagram e do
coletivo PerifaCon.
O evento conta, ainda, com a
participação dos escritores Geovani
Martins e Amara Moira, além da pesquisadora e curadora de literatura
indígena Julie Dorrico, que conversam com Marcelino Freire sobre os
falares do Brasil, assunto pertinente para um dia todo dedicado à língua portuguesa. Já linn da Quebrada, Dino D´Santiago e Sara Correia
se juntam ao compositor e ativista
cultural Vinícius Terra em um batepapo sobre a música e o videoclipe
‘Meu Bairro, Minha língua’, que
terá pré-lançamento durante a programação.
Ao longo da programação, a antropóloga e
brincante brasileira Vivian Catenacci convida
a contadora de histórias caboverdiana
Dulce Siqueira e a
cantora e educadora moçambicana lenna Bahule.
Elas entram em
pílulas de vídeos
com repertório
de brincadeiras tradicionais, cantadas
e ritmadas em
língua portuguesa nestes
três países.
No encerramento, a cantora Maria
Bethânia, faz
a leitura em
vídeo
do

DIVerSIDADe
da língua portuguesa
Em comemoração ao Dia internacional da língua
Portuguesa, o Museu da língua Portuguesa exibe
uma semana de programação
PRoGRaMaÇão
seGunda-FeIra, 3/5
19h - abertura - ao VIVo
com nuno rebelo de souza (edp),
paulo Jorge nascimento (cônsul-geral
portugal, José pedro chantre d`oliveira (embaixador da república de
cabo Verde no Brasil), larissa Graça
(Frm) e Francisco ribeiro telles (secretário executivo cplp). mediação:
renata motta.

Andreza Delgado da PerifaCon media a conversa sobre preconceitos com o funk
poema ‘Os Argonaustas’, de Fernando Pessoa, famoso pelos versos
“Navegar é preciso / Viver não é
preciso”.
Esta é a quinta edição da programação comemorativa pelo Dia internacional da língua Portuguesa,
que mesmo em tempos pandêmicos
resistiu aos contratempos e não deixou de acontecer. Desde o ano passado, com as medidas de isolamento social, a programação cultural
migrou para o ambiente virtual, que
proporcionou também uma conexão
mais ampla com a Comunidade dos
Países de língua Portuguesa (CPlP).
Este é um dos legados positivos
que o caos deixará, a conexão entre comunidades.

Valorizando o idioma

Valorizar a diversidade da
língua portuguesa, celebrá-la
como elemento fundamental e
fundador da cultura e aproximá-la dos falantes

do idioma em todo o mundo. Foi com
esses objetivos que nasceu o Museu
da língua Portuguesa. A inauguração
aconteceu no dia 20 de março de
2006. O local escolhido para abrigar
o museu foi a Estação da luz, situada no coração de São Paulo, cidade
com a maior população de falantes de
português do mundo, e de importância histórica para a capital paulista
e para o Brasil.
A estação era um dos principais pontos de passagem dos imigrantes que chegavam
ao país e, até hoje, é um
espaço dinâmico de
contato e convivência entre várias culturas e classes
sociais,

19h30 - meu Bairro, minha língua
pré-lançamento do vídeoclipe da música “meu Bairro, minha língua”, que
propõe em seus versos a redescoberta de nossas raízes, heranças culturais e relações históricas, por
intermédio de vozes potentes desses
artistas de países que falam a língua
portuguesa, como portugal, Brasil e
cabo Verde. na sequência, o compositor Vinícius terra conversa sobre o
tema com dino d´santiago, linn da
quebrada e sara correia.

abrigando sotaques vindos de todas
as partes do Brasil. Em quase 10
anos de funcionamento, o Museu
da língua Portuguesa recebeu
3.931.040 visitantes, que viveram a
experiência de se conectar ainda
mais com o idioma, suas origens,
sua história, suas influências e as
formas que ele assume no cotidiano da população. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)
Serviço
Programação virtual do Museu
da Língua Portuguesa
Quando: Até 7 de maio
Onde: facebook.com/MuseuDalinguaPortuguesa
Informações: museudalinguaportuguesa.org.br
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LIVRARIA
t

Busca pela liberdade
Ambientado nos anos 40, romance da escritora brasiliense,
Juliana Valentim, aborda temas como amor e solidariedade
Videoclipe está disponível no canal do YouTube do Gaab

Lançamento
musical
Faixa 'Chama Lá' com colaboração romântica faz parte do álbum ‘Hora do Show´, lançado
por Gaab em janeiro
Elysia Cardoso
Gaab libera o clipe inédito de ‘Chama lá’, sua parceria com o rapper l7nnon.
A faixa faz parte do recente álbum de Gaab, ´Hora do
Show´, lançado em janeiro
pela Som livre. Com direção de Gustavo Segantini e
produção da GR6 filmes, o
videoclipe foi filmado no
Rio de Janeiro com l7nnon
e em São Paulo com a presença do Gaab. Na trama,
os artistas compartilham
de uma mesma situação
em comum, ambos abriram mão de muitas coisas
para se envolverem com
uma garota, que se arrepende e não quer mais um
relacionamento.
Gaab fala sobre a composição de "Chama lá" e o
convite para l7nnon: "A
música nasceu muito natural, assim que ouvi o beat
produzido pelo Douglas
Moda escrevi a letra na
hora. é uma música feita
com muito carinho. Acompanho o trabalho do
l7nnon e gosto muito da
vibe e dos vídeos dele, foi o
que me despertou o desejo
de uma parceria. Ele ficou
muito animado com o convite, editamos a música juntos e também participei de
uma outra faixa pro disco
dele. O l7nnon é um cara,
que além de eu ser fã do seu
trabalho, virei fã também
da sua pessoa, tenho certeza que vem muita coisa boa
por aí", conta.
l7nnon também enaltece a parceria e fala sobre seu
processo de composição:
"Trabalhar com meu irmão
Gaab é sempre incrível. Pessoa que sou muito fã e admiro muito. A música fala
sobre término de relacionamentos e na minha parte
eu tentei passar uma visão
como se eu estivesse mais
apaixonado que a pessoa e
por isso decidi terminar a relação e seguir sozinho. Curti muito participar desse

som e é certeza que vamos
trabalhar juntos muitas vezes ainda!", finaliza o rapper
carioca, que é atualmente
um dos maiores nomes da
nova geração do segmento.

O artista

Cantor, compositor e excelente músico, Gaab é um
dos nomes mais promissores do atual cenário musical. A suavidade e extensão
de sua voz em um pop moderno, com uma sonoridade que mistura diversos
elementos, são reflexos de
um artista versátil que está
imerso no universo musical desde que nasceu.
Seu mais recente trabalho foi o álbum ‘Hora do
Show’, lançado pela Som
livre em janeiro, com 12
faixas e participações especiais de nomes como Ferrugem, luccas Carlos,
l7nnon, Azzy, MC Don
Juan, Cabal e Dfideliz. Gaab
segue trabalhando no lançamento dos videoclipes
do projeto, que podem ser
conferidos no seu canal do
youTube, onde o cantor
acumula mais de 235 milhões de visualizações.
Em seu perfil do instagram, o cantor está promovendo as lives ‘Café com o
Gaab’, nas terças e quintas, sempre às 7h. O artista
busca inspirar um bom começo de dia, batendo um
papo descontraído, interagindo com os fãs, compartilhando mensagens, inspirações, experiências pessoais e abordando temas
que já fazem parte da sua
essência e que costuma
compartilhar em suas redes, como gratidão, resiliência, foco e disciplina.
Além de informações exclusivas sobre o seu trabalho e outras surpresas.
Tudo isso embalado ao som
de uma seleção de suas
músicas mais leves e tranquilinhas, de acordo como
o horário pede. (Especial
para O Hoje)

O trabalho escravo nas fazendas brasileiras na década
de 40 é o tema central do lançamento ‘O Abrigo de Kulê’. A
obra, da jornalista e escritora
Juliana Valentim, narra a história de Gabriel, um caixeiro
viajante contador de histórias, e Maria, uma jovem que
ama os livros e sonha em conhecer o mundo. Juntos, eles
traçam um caminho em busca da liberdade.
O livro coloca em discussão assuntos que atravessam
décadas e permanecem vivos até os dias atuais. Fala de
amor, coragem e sororidade, a solidariedade feminina
que nasce em tempos desafiadores. A narrativa é construída de forma leve e cheia
de fantasia, fazendo o leitor
passear por paisagens e costumes do interior do Brasil.
Assim como os protagonistas da obra, no alto dos
seus 20 anos, o enredo se revela ao público jovem com
uma sucessão de acontecimentos marcantes que transitam pela paixão, decepção,
saudade, liberdade, encanto
e desencanto.
A capa é um trabalho da
desenhista Elaine lyra, com
ilustração digital da Flávia
Hashimoto. “imaginei uma
capa que abordasse essa busca pela liberdade de forma lúdica. Por isso, trouxemos o desenho da jovem aprisionada,
mas com lindas asas coloridas. é uma imagem que diz
muito”, afirma a autora.
Juliana Valentim é jornalista de formação e possui um
sólido trabalho nas redes sociais. Em seu perfil literário
‘Palavras que Dançam’, escreve diariamente textos curtos e

fragmentos poéticos. Autora
de dois livros anteriores, de
crônicas e poesias, ela agora se
aventura nas páginas do seu
primeiro romance.
“Gerenciar um perfil literário na internet me fez conhecer melhor o meu o leitor. O que eu mais gosto de
fazer na vida é escrever um
texto e ver como ele chega
nas pessoas. Sou eu em cada
palavra, viajando por casas
e corações que jamais conheceria, não fosse pela poesia”, diz a escritora.

Sobre a autora

Juliana Valentim é brasiliense de nascença, jornalista de formação e escritora
porque a paixão pelas palavras é o que faz sua alma vibrar. Desde sempre! é autora de dois livros, de crônicas
e poesias, e agora se aventura na narrativa do seu primeiro romance.Gerencia um
perfil de textos curtos nas redes sociais, (@palavrasquedancam), e escreve também
em seu site (www.palavrasquedancam.com.br).

Escritora Juliana Valentimagora se aventura na narrativa do seu primeiro romance

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO De novelaS
t
Malhação - sonhos
Karina ajuda Pedro a se livrar de Gael, que está bravo
porque o menino tentou invadir sua casa. Dandara tenta
consolar Karina. Jade se decepciona com Cobra após dizer que gosta dele. Bianca beija lírio para provocar Duca.
Duca conta para Gael que
Bianca o viu com nat. Jade
afirma a edgard que está apaixonada por Cobra. Duca e
Bianca conversam e acabam
discutindo. Pedro decide fazer
uma serenata para Gael, que
não gosta. Sol mente para sua
banda sobre Santiago. Duca
pede para usar a aquazen.

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

A Vida da Gente
eva garante a Manuela que
ana a acusará de traição quando souber o que aconteceu
entre ela e Rodrigo. nanda
confessa para Rodrigo que se
desencontrou de Júlia no
shopping. ana pede para ver
Júlia. lúcio fala para eva que
ana está preparada para saber
o que se passou enquanto esteve em coma. nanda encontra Júlia e avisa para Rodrigo.
Renato aceita almoçar com
alice e seus pais. vitória destrata Marcos ao saber que ele
viajará com as filhas. Rodrigo
garante a Manuela que a ama.
nanda deixa lui.

Triunfo do Amor
na Televisa, Cruz grava uma
música. o produtor o leva para
almoçar. leandra vai até a casa
de Guilherme para tratar dos
preparativos para a peça. ele
mente e diz que recebeu uma
herança de família e está traçando planos para reformar a
caverna dos homens. Fausto
dá seu depoimento à polícia.
ele fala sobre o incêndio e afirma que foi Bernarda quem o
provocou, mas não pode provar. o detetive põe um mandado de prisão de Bernarda.
enquanto isso, Maria recebe
um pequeno conselho maternal de Milagre.

Império
Danielle dá entrada em um
apartamento e José Pedro se
desespera. José alfredo combina com Cláudio os detalhes
da festa de sua empresa. Brigel flagra lorraine escondida
em frente à loja “império”.
Maria Marta decide ajudar a
irmã de Gilberto. Cora não se
conforma que Cristina queira
devolver o dinheiro que recebeu de Maria Marta. Tuane
reage sem paciência com Reginaldo. Robertão decide procurar Téo novamente. João
lucas segue José alfredo até o
prédio de Ísis. Du convence
João lucas a esperar.
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AGENDA CulTuRal
t
Mundo dos blocos
o Goiânia Shopping recebe uma atração infantil lúdica que estimula a imaginação e incentiva o trabalho
em equipe. É o evento Mundo dos Blocos, com três mil
blocos de polipropileno de
diversos tamanhos e cores
que vão ganhando forma
enquanto a brincadeira
acontece. Para completar a
diversão, escorrega e programação de oficinas criativas gratuitas para os participantes. o Mundo dos Blocos funciona todos os dias
da semana. Quando: todos
os dias. onde: avenida T-10,
n° 1.300, Setor Bueno Goiânia. Horário: De segunda a sábado, o horário é
das 10h às 22h. aos domingos, das 12h às 20h.
saúde mental
Para falar sobre saúde
mental dos trabalhadores e
como a meditação pode
ajudar no alívio dos sintomas, a editora, lana Pi-

HORÓSCOPO
t
traca livre nesta segundafeira (3), às 20h. o repertório
foi pensado com todo cuidado e carinho para encantar os
espectadores. Por isso, a performance é super intimista.
Quando: segunda-feira (3).
onde: YouTube (Catraca livre).
Horário: 20h.

Goiânia Shopping recebe atração infantil ‘Mundo dos Blocos’
nheiro, recebe alexandre
ayres, sócio-fundador da
MindSelf em live hoje (3). a
transmissão começa às
17h, no site e canais sociais
da istoÉ Dinheiro.Com o
trabalhador à distância, a
questão se agravou. algumas companhias, porém,
resolveram agir e encontraram parceiros especializados em tratar do assunto
de forma mais estratégica.
Quando: segunda-feira (3).

onde: YouTube (iSToÉ Dinheiro). Horário: 17h.
Reunião musical
De um encontro mágico
entre a cantora Jussara Silveira, o pianista Sacha amback e
o baterista Marcelo Costa surgiu o potente álbum 'ame ou
se Mande'. e, para celebrar
essa união de dez anos, o
trio apresenta a live 'a voz do
Coração', transmitida no Youtube e no Facebook da Ca-

sem Censura
na Semana das Comunicações, o Sem Censura, programa semanal da Tv Brasil,
recebe o ministro da Ciência,
Tecnologia e inovações
(MCTi), Marcos Pontes. na
edição de segunda-feira (3),
a apresentadora Marina Machado conversa ao vivo com
o ministro, às 21h30, sobre o
acelerador de partículas em
Campinas, as ações da pasta
no âmbito da pandemia, formação e pesquisa para a
ciência, a estratégia Brasileira de inteligência artificial, ações voltadas ao empreendedorismo e o incentivo à inovação. Quando: segunda-feira (3). onde: Tv
Brasil. Horário: 21h30.

Red Bull FrancaMente abre inscrições

para batalha de rimas nacional
Fortes nomes do rap reunidos, 14 edições históricas na
conta, importante fortalecimento da cena e uma grande
comunidade engajada, que
somou 17 mil inscritos em
um único ano - são nessas características do maior torneio
de rap mundial, Red Bull Batalla, que a versão nacional do
evento, o Red Bull FrancaMente, se inspira.
Adaptado com exclusividade à língua portuguesa, a
batalha de rimas chega à sua
segunda edição no País e oferece aos fãs de rap a possibilidade de mostrarem sua arte
ao Brasil inteiro. Por meio de
um aplicativo exclusivo, os interessados poderão interagir
com MCs de diferentes localidades e se inscrever a partir
desta semana.
Com grandes referências

Interessados podem se inscrever no aplicativo do evento
do cenário do rap compondo
a banca de jurados, os participantes terão a responsabilidade de criar seu melhor improviso para convencer Kamau, Slim e Mamuti que devem avançar de fase. Os 32
melhores MCs que passarem
para as qualificatórias, serão

avaliados pelos rappers no
comando dessa etapa: Clara
lima e Max B.O.
Na primeira edição do
evento, em 2018, MC Toddy,
agora conhecido como WinniT, foi o vencedor que mandou melhor na improvisação
e conquistou o favoritismo

de Kamau. Desde então, tem
evoluído cada vez mais na
cena e, neste ano, lançou o seu
primeiro EP. “Acredito que
tudo o que aconteceu na minha estruturação como MC se
deu muito após a participação
- nem me refiro à vitória em
si”, conta WinniT.
Nesta primeira etapa o participante deve baixar o aplicativo Red Bull FrancaMente,
disponível para os sistemas
Android e iOS, criar um login
e gravar um vídeo fazendo o
seu improviso, com as palavras
que serão sugeridas na plataforma. Todas as rimas serão
avaliadas pelo júri, que selecionará os 32 melhores MCs
para avançar à fase de qualificatórias. Após isso, os selecionados avançam na competição e serão informados dos
detalhes das próximas etapas.

CELEBRIDADES
Marília Mendonça escolhe
vestido animal print para
gravar clipe da dupla do irmão
Marília Mendonça apostou em um vestido animal
print com decote para gravar o clipe da dupla do irmão, Gustavo, com Dom vittor, neste sábado (1º). "Pelo
contrário, foi top demais...",
escreveu na legenda, o que
parece ser um trecho da
música. De acordo com o
jornal ‘extra’, o repertório
da dupla vai contar com
uma música de Murilo Huff,
namorado de Marília Mendonça e pai de leo, com
quem o cantor tocou violão
recentemente. a parceria
será anunciada nesta semana e Dom vittor e Gustavo
vão participar da próxima
live da cantora, no dia 15
deste mês. (Purepeople)
Juntos! Andressa suita assiste show de Gusttavo
Lima com os filhos: "Curtindo a live do papai"
Parece que andressa Suita e Gusttavo lima se acertaram! após surgir em vídeo de mãos dadas com o
cantor, a modelo fez questão
de mostrar nos Stories que
estava prestigiando a live
do marido. ao lado dos filhos, Gabriel e Samuel, ela
assistiu ao show virtual, que

15

Maturidade? Carla Diaz, Maiara e Maraisa
agitam web após rumores sobre Fernando Zor
Carla Diaz posou ao lado de Maiara e Maraisa nos bastidores do ‘Altas
Horas’, selando a paz com a dupla de
irmãs após boatos de desentendimento envolvendo Fernando Zor. é que a
atriz e ex-BBB teve um affair com o
atual noivo de Maiara no Carnaval de
2019 e foi filmada aos beijos com o parceiro de Sorocaba no Rio de Janeiro.
Pouco depois, o sertanejo engatou romance com a colega de profissão. Desde então, acreditava-se que as três artistas não se davam muito bem. A
rixa entre as famosas, porém, foi desmentida com nova foto publicada por
Carla Diaz neste sábado (1º). "Que delicia dividir o palco com mulheres
empoderadas e fodas!", exclamou a loira ao compartilhar o clique com internautas. (Purepeople)

gerou polêmica na web pelo
público de 500 pessoas.
"Curtindo a live do papai",
escreveu na legenda do vídeo. Depois da separação,
andressa e Gusttavo se reaproximaram e, apesar dos
flagras juntos, ainda não haviam surgido juntos nas redes sociais. (Purepeople)
Gabi Martins rebate críticas após surpresa de aniversário para Tierry: “Me

chamem de brega”
apaixonada, Gabi Martins
fez surpresa romântica de
aniversário para o namorado
na última quinta-feira (29). a
nova morena do sertanejo foi
criticada por ser "brega" nas
redes sociais, mas não se abalou e respondeu os comentários com muito bom-humor.
"Me chamem de brega e do
que vocês quiserem! Se não
for pra ser assim, eu nem namoro", brincou sobre a rela-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje, é dia de lua Minguante em aquário e essa lua se conecta com Saturno e isso leva luz
às suas ações, ou seja, você consegue perceber se o que está fazendo está ou não conectado
com o que sua alma realmente
precisa e quer fazer.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Tome cuidado com a agressividade. Cuidado com a falta de
foco hoje no trabalho, distrações
podem te levar ao erro. aceite os
novos métodos de trabalho disponíveis hoje e lembre-se de que
tudo é passageiro.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje, é dia de lua Minguante
em aquário, e essa lua se conecta
a Saturno, o que traz a você uma
nova direção. aceite o novo como
uma nova experiência para ser
adquirida e amadurecida. isso
pode te ajudar no futuro.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje é dia de lua Minguante
em aquário. É uma lua que se
conecta com Saturno, e isso
pede ações para uma mudança
construtiva. ou seja, Saturno vai
trazer restrições e dificuldades
para que você encontre novas
possibilidades.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a vida está pedindo mais calma, querido leonino, e mais paciência, especialmente com seu
par. Seja mais compreensivo, porém, firme e autorresponsável.
Se não está te fazendo bem,
pondere; não se permita viver relações abusivas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia de hoje pede um olhar
com novas perspectivas. Muitas
vezes, chegar até onde se deseja requer muita dedicação, persistência e os ingredientes principais: tolerância e nova visão sobre a realidade disso tudo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Busque se equilibrar para
não entrar em conflito por pouca coisa neste dia. nem sempre
as coisas serão como você deseja se você não persistir, ainda que
seja difícil. Querer é fácil, mas se
aperfeiçoar e trabalhar com dedicação é complicado.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje é dia de lua Minguante
em aquário. essa lua se conecta a Saturno, o que pede de vocês desapego de coisas velhas,
sejam emoções do passado ou
crenças antigas que impedem
que o novo chegue. Reflita sobre
isso.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
É preciso agir conforme o
que você diz. ainda que perceba
que as suas ações estão indo
para um caminho oposto, será
que não está na hora de aceitar
que chegou o momento de mudar o pensamento e assumir novas perspectivas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje, é dia de lua Minguante
em aquário, e essa lua se conecta
a Saturno, o que pede expansão
dos seus limites, ou seja, é um
momento de baixar a guarda e
abrir o coração, porque assim
será possível compreender mais
sobre as pessoas e criar coisas.

;

ção com Tierry. a dona do hit
‘neném’ decorou suíte de um
hotel em São Paulo com balões vermelhos, pétalas de
rosa e espalhou dizeres apaixonados por todo o quarto:
"Te amo", "Parabéns" e "love".
os dois posaram juntos em
frente às câmeras em clima de
romance e trocaram beijos
para comemorar os 32 anos
do cantor, que se recupera de
uma rinoplastia recente. (Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje, é dia de lua Minguante em aquário, e essa lua se conecta a Saturno, o que pede
para você diminuir um pouco o
ritmo, pensar e sentir melhor
os seus próximos passos. É preciso respirar fundo e soltar os excessos de cargas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje, é dia de lua Minguante
em aquário, e essa lua se conecta
a Saturno, o que traz muitas responsabilidades em suas atividades, que passam voando. isso
também pode trazer sobrecarga
e deixar o dia mais pesado.
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Essência

Alternativas na
prevenção e diagnóstico
Cuidado com a
saúde cai na pandemia e médicos
reforçam necessidade de manter os
exames de rotina
Elysia Cardoso
A pandemia da covid-19
ressaltou a importância do cuidado com a saúde, mas também dificultou o acesso a consultas e exames da forma como
estávamos acostumados. Muitas pessoas deixaram de realizar o cuidado de rotina pelo
medo da contaminação, mas a
falta da prevenção e do diagnóstico precoce pode agravar
doenças. Existem formas de
manter os exames em dia com
o mínimo de exposição, como
o atendimento domiciliar, e as
unidades de saúde estão preparadas para proteger os pacientes quando for necessário
o atendimento presencial.
“infelizmente, com a pandemia veio o medo da exposição, o medo de sair de casa e,
principalmente, de ir às unidades de saúde”, conta a Diretora Médica de Análises Clínicas da Dasa – grupo do qual o
Atalaia Medicina Diagnóstica
faz parte – Tatiana Coelho Veloso. “Com isso as pessoas estão
deixando de se cuidar e de se
prevenir”, continua.
Houve uma queda considerável em meio à pandemia
na realização de exames de
rotina necessários para o diag-

Serviços como a telemedicina e o atendimento domiciliar permitem cuidado mesmo a distância
nóstico precoce de doenças.
Segundo estudo realizado pelo
instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (ibope),
por exemplo, cerca de 62% das
participantes afirmaram não
ter realizado a mamografia
em 2020 pelo medo de contrair
covid-19.

Alternativas

As unidades de saúde, porém, trabalham para oferecer
alternativas ao atendimento
presencial e garantir a segurança dos pacientes quando é
necessário realizar um exame
presencialmente. Parte considerável dos exames laboratoriais pode ser realizada pelo

atendimento domiciliar, no
qual uma equipe especializada
e que utiliza todos os equipamentos de proteção realiza a
coleta de amostras e as leva
para o laboratório. Dessa forma, o paciente consegue realizar o acompanhamento de sua
saúde sem aumentar sua exposição à covid-19.
“Exames e procedimentos
médicos para prevenção ou
diagnóstico de doenças não
devem ser evitados. Existem
sim algumas situações que podem ser adiadas, mas essa decisão deve ser tomada em conjunto com o médico”, conta
Tatiana. “Mesmo quando é necessário se deslocar, todas as

unidades de saúde – como consultórios, clínicas e hospitais –
se adaptaram à nova realidade
com distanciamento, álcool gel
e máscara, além de fluxos internos em que procuram separar os pacientes com suspeita da covid-19. Por isso eu
entendo que não devemos deixar de fazer uma prevenção
necessária, como manter a mamografia em dia”, continua.
A médica reforça a necessidade de cuidar da saúde
de todas formas em meio à
pandemia, período no qual a
população enfrenta aumento
no estresse, que pode levar a
hábitos pouco saudáveis,
como um descontrole da ali-

mentação e aumento no sedentarismo.
“Quando falamos de saúde,
precisamos incluir bem-estar,
alimentação saudável, atividade física, cuidar sempre da
saúde mental, manter suas
prevenções de acordo com o
histórico familiar e a faixa
etária e não esquecer de manter as vacinas sempre em dia”,
conta Tatiana Coelho Veloso.
“Sabemos que com esse conjunto de fatores, além de manter sua imunidade preservada, conseguimos controlar
melhor as ansiedades e depressões nesse momento tão
importante”, finaliza. (Especial para O Hoje)

SUPER
tTELA
dos estão conformados com a
situação. Com isso, uma revolução está prestes a eclodir.Direção: Josh Friedman, GraemeManson. elenco: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey
Sumner. Streaming: netflix.

FILMes
After
em after, Tessa Young (Josephine langford) é uma jovem
de 18 anos que acaba de ingressar na faculdade. De roupas recatadas e bastante ingênua, ela é apresentada ao
mundo das festas por meio de
sua colega de quarto, Steph
(KhadijhaRedThunder), bem
mais liberal. logo conhece
Hardin (Hero Fiennes Tiffin),
um jovem rebelde que renega
o amor, apesar de ter lido os
principais romances sobre o
tema. aos poucos os dois se
aproximam, iniciando uma ardente paixão.Direção: Jenny
Gage. elenco: Josephine langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel larsen. Streaming: amazon Prime vídeo.
Dumbo
1919, Joplin, estados unidos.
HoltFarrier (Colin Farrell) é uma
ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado
de cabeça para baixo. além de
perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava
fora e ele agora precisa criar os
dois filhos. Soma-se a isso o fato
de ter perdido seu antigo posto
no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir.
Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho
de suas orelhas, o que faz com
que de início seja desprezado. Direção: Tim Burton. elenco: Colin
Farrell, Danny Devito, Michael
Keaton. Streaming: Disney plus.
O Quebra-Nozes e os Quatro
Reinos

Raphael Logam interpreta Evandro do Dendêum jovem da favela carioca dos anos 90
Clara (Mackenzie Foy), jovem esperta e independente, perde a
única chave mágica capaz de
abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho (Morgan Freeman). Safa na
solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada
de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.Direção:
lasse Hallström, Joe Johnston.
elenco: Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren. Streaming: Disney plus.
Star Wars: A Ascensão de
Skywalker
em Star Wars: a ascensão Skywalker, com o retorno do imperador Palpatine (ian McDiarmid), todos voltam a temer
seu poder. assim, a Resistência toma a frente da batalha
que ditará os rumos da galá-

xia. Treinando para ser uma
completa Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda se encontra em
conflito com seu passado e futuro, mas teme pelas respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação
com KyloRen (adam Driver),
que também se encontra em
conflito pela Força.Direção: J.J.
abrams. elenco: Daisy Ridley,
adam Driver, oscar isaac.
Streaming: Disney plus.
sÉRIes
Impuros
Rio de Janeiro, anos 90. em ‘impuros’, evandro do Dendê (Raphael logam) é um jovem da favela carioca cujo principal objetivo ao fazer 18 anos é ganhar o próprio dinheiro de forma honesta. Mas tudo muda
quando seu irmão traficante é
morto por policiais. evandro
decide se vingar e mata os

responsáveis pelo tal assassinato, ganhando notoriedade
dentro da hierarquia do comando. enquanto isso, o policial alcoólatra victor Morello
não economiza esforços para
colocar evandro atrás das grades. Direção: alexandre Fraga. elenco: Raphael logam,
Rui Ricardo Dias, Fernanda Machado. Streaming: Globoplay.
Expresso do Amanhã
em expresso do amanhã, um
grupo de pesquisadores cria
um experimento capaz de pôr
fim à ameça do aquecimento
global, mas seus planos não
saem como o planejado e eles
acabam eliminando quase toda
a vida da Terra, que, por sua
vez, transforma-se em um deserto de gelo. os únicos sobreviventes vagam pelo planeta a bordo de um trem chamado Snowpiercer, mas nem to-

Você
você conta a história de Guinevere Beck (elizabeth lail),
uma aspirante a escritora, que
vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria no east village, onde
conhece o charmoso gerente,
Joe Goldberg (Penn Badgley).
assim que a conhece, Joe tem
certeza de que ela é a garota
dos seus sonhos, e fará de
tudo para conquistá-la —
usando a internet e as redes
sociais para descobrir tudo
sobre Beck. o que poderia ser
visto como paixão se transforma em uma obsessão perigosa. Direção: Greg Berlanti,
Sera Gamble. elenco: Penn
Badgley, elizabeth lail, ambyr
Childers. Streaming: netflix.
Ilha de Ferro
Dante (Cauã Reymond) é o
coordenador de produção da
PlT-137, uma plataforma petrolífera recordista de acidentes. ele sonha em se tornar gerente do local, mas fica revoltado quando percebe que precisa competir com a recémchegada Júlia (Maria Casadevall) pelo cargo. no entanto, é
no meio dessa disputa que
acaba surgindo uma paixão
entre os dois capaz de mudar
o rumo de suas vidas.Direção:
Max Mallmann, adriana lunardi. elenco: Cauã Reymond,
Maria Casadevall, Mariana Ximenes. Streaming: Globoplay.

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2021

AnO 17 - nº 5.287 n

Negócios

1

2

3

4

5

6

17

7

IMÓVEIS IMÓVEIS DIVERSOS EMPREGOS VEÍCULOS EDITAIS DIVERSÃO
Venda

Aluguel

O Sistema OCB/GO
vai propor também
parceria com o Sebrae,
para contribuir com
estudos de mercado,
cursos e ações
conjuntas de
mobilização e
capacitação.

São Miguel do Passa Quatro
receberá projeto Incubacoop
A parceria integra
o projeto Coopera
Goiás, firmado
entre as partes
em 1º de dezembro de 2020
Raphael Bezerra
O município de São Miguel
do Passa Quatro receberá o
projeto-piloto da incubacoop,
estrutura aceleradora e incubadora de cooperativas, que
tem por objetivo estimular e
apoiar a cultura cooperativista no município como fator de
geração de emprego e renda,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social
local, de modo a torná-lo referência em empreendedorismo, cidadania e negócios sustentáveis. Para isso, foi assinado nesta semana um protocolo de intenções pelo presidente do Sistema OCB/GO, luís
Alberto Pereira; pelo representante da Secretaria de Estado da Retomada, Rafael Rézio; e pelo prefeito Gilmar Pereira de Souza, acompanhado
da primeira-dama, Terezinha
de Souza, e secretários municipais da indústria e Comércio,
Agricultura e Meio Ambiente.
A parceria integra o projeto Coopera Goiás, firmado entre as partes em 1º de dezembro de 2020. Segundo o presidente do Sistema OCB/GO, luís
Alberto Pereira, o projeto-piloto
do incubacoop, no município

de São Miguel do Passa Quatro,
representa o início das ações
práticas visando a criação de
novas cooperativas em Goiás.
“Até agora, estávamos formatando o projeto e estabelecendo parcerias. De agora em diante, vamos começar o desenvolvimento, propriamente dito,
das etapas previstas e observar
os pontos a serem melhorados”, explica.
A parceria com São Miguel
do Passa Quatro começou com

a intermediação do deputado
estadual Virmondes Cruvinel
(Cidadania). No início do ano,
ele convidou integrantes do
Sistema OCB/GO para uma
reunião virtual com a primeira-dama do município,
ocasião em que ela solicitou o
apoio da entidade para propor
ações ligadas ao cooperativismo que pudessem alavancar a
atividade econômica do município. Após alguns meses de
estudo, o corpo técnico do sis-

tema OCB/GO concluiu que o
projeto de incubadora e aceleradora de cooperativas (incubacoop) é o que melhor se
encaixa no contexto.
O Sistema OCB/GO já vinha desenhando um projeto
que atendesse ao Governo do
Estado para a realização de
ações no programa Coopera
Goiás, parceria firmada em
dezembro do ano passado com
a Secretaria Estadual da Retomada, para promover e acelerar a recuperação econômica de Goiás. Terão prioridade
as regiões mais afetadas e os
setores mais vulneráveis. Nesse sentido, quatro protocolos
de intenções foram assinados
à época pelo presidente do
Sistema OCB/GO e pelo governador Ronaldo Caiado.
O Sistema OCB/GO vai propor também parceria com o Sebrae, para contribuir com estudos de mercado, cursos e
ações conjuntas de mobilização
e capacitação. Os primeiros
passos previstos para a realização do projeto incubacoop
vão partir de um trabalho para
identificar quais são os nichos
de produção mais promissores:
agrícola, artesanato, reciclagem de resíduos sólidos, por
exemplo, apresentando aos
grupos produtivos a alternativa cooperativista. Em seguida, o projeto prevê a organi-

zação das lideranças e potenciais cooperados para a disseminação de conhecimento e
incentivo; promoção de rodadas de reuniões para elaborar
um plano de negócios e prospectar a viabilidade do projeto;
realização de assembleia para
a constituição da cooperativa,
observando a legalidade, transparência e organização; promover cursos intensivos de
capacitação de dirigentes e
empregados sobre gestão e
governança, até chegar à fase
de mentoria, quando se faz o
acompanhamento do desenvolvimento do negócio e o
aprimoramento da cooperativa, até que ela se torne sustentável.
O prefeito Gilmar Pereira
agradeceu o apoio do Sistema
OCB/GO, afirmando sua confiança no projeto. “No que
depender de mim, dos meus
secretários e da primeiradama, essa parceria vai acontecer.” Terezinha de Souza,
por sua vez, diz estar confiante na criação de cooperativas no município. “Temos
muitas coisas boas que podem
aumentar a renda da agricultura familiar e estamos
com nossos secretários todos
à disposição. um time completo para seguir adiante com
esses projetos”, assegura. (Especial para O Hoje)

