
Fale O HOJE

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

Dólar: (paralelo) R$ 5,36  |  Dólar: (comercial) R$ 5,365  |    
Euro: (Comercial) R$ 6,438  |  Boi gordo: (Média) R$ 313,10
Poupança: 0,3715%  |  Ouro: R$ 309,04 |  Bovespa: +1,57% 

Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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Vila Nova e Aparecidense fazem um belo
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Política 6

Sem laudo,
pessoas com
comorbidade
não vacinam
O início da vacinação em pessoas com comorbidade foi es-
vaziada em alguns postos de saúde devido a falta do laudo
médico comprovando a condição, ítem obrigatório para re-
ceber a dose. Vigilância Epidemiológica de Goiânia aponta
que falta de informação é o principal fator para a não apli-
cação das doses. Para evitar aglomerações, a prefeitura de
Goiânia abriu 6 novos postos de vacinação. Cidades 11

Inércia programa do Governo
Federal e do Ministério da Eco-
nomia resulta em tombo na
produção industrial do país
após um mês de estagnação.
Economia 4

Indústria tem
baixa acumulada
de 3,1%

Segundo depoente na CPI da Co-
vid aponta que CFM deu parecer
para distribuição da cloroquina
sem comprovação. Política 5

Teich confirma
reunião do CFM
sobre cloroquina 

Uso das tecnologias e o serviço de
telemedicina avançaram devido
a necessidade, mas se firmaram
como tendência de mercado e es-
perança em tratamentos e diag-
nósticos. Negócios 17

Digitalização da
saúde melhora
atendimento

Wesley Costa

o pós-pandemia não fará
de nós pessoas melhores

Manoel l.Bezerra rocha

Opinião 3

Tudo igual 
no primeiro jogo

da semifinal

Oposição segue sem um
nome para enfrentar Caiado
Favoritismo da reeleição do governador de Goiás Ro-
naldo Caiado (DEM), atrai a maioria dos partidos e
esvazia a articulação por um candidato capaz de re-
presentar uma alternativa na oposição. Polarização
nacional leva os partidos de centro a reagrupar na
corrida pelos governos estaduais. Política 2

STF suspende vacinação de
profissionais da Segurança
O cronograma de vacinação dos profissionais da área
de segurança do Estado está indefinido. Após o minis-
tro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF),
suspender a sentença que autorizava a vacinação con-
tra a Covid-19 a todos os profissionais da categoria, o Es-
tado afirma ainda aguardar a intimação. Cidades 10

Após período de testes, Goiânia deve ganhar 125 novas faixas exclusivas para mo-
tocicletas. Medida deve reduzir colisões traseiras e aumentar o fluxo do trânsito,
mas campanhas educativas são fundamentais para sucesso da medida. Cidades 9

Goiânia ganhará 125 faixas exclusivas 

Afonso Cardoso



Sob o argumento de estouro de prazo, o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, extinguiu a comis-
são especial da Casa que analisava a reforma tributária.
Segundo ele, os trabalhos da comissão expiraram há um
ano e meio e o encerramento evitaria contestações judi-
ciais no futuro.

A decisão ocorre horas depois de o relator da reforma
tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-Pb) ler o parecer
sobre o tema na comissão mista de deputados e senado-
res, onde está sendo discutido um texto consensual antes
da votação nas duas Casas. 

Apesar de o relatório ter sido apresentado em outra co-
missão, a decisão de Lira provocou um impasse na tra-
mitação da reforma tributária. Isso porque o parecer de
Ribeiro, que se baseia na Proposta de Emenda à Consti-
tuição 45 (PEC 45), apresentada na Câmara em 2019, não
será votado na Casa. “Não é conveniente que, após a lei-
tura do relatório, esse texto voltasse para a comissão [es-
pecial] que não mais existe”, justificou Lira.

O presidente da Câmara prometeu buscar entendimento
com o relator e líderes partidários da Câmara e do Sena-
do para garantir uma saída para o impasse da tramitação
da reforma tributária. 

Decisão ocorre em momento de divergência com o Governo
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Lira extingue
comissão 
da Câmara
sobre reforma
tributária

José Luiz Bittencourt

Os partidos tecnicamente
na oposição hoje em Goiás ou
ainda não alinhados com a
base do governador Ronaldo
Caiado enfrentam uma pe-
dreira para construir um
nome viável para disputar as
eleições para o Palácio das Es-
meraldas no ano que vem. 

Há um reconhecimento ge-
ral, na classe política estadual,
de que Caiado caminha para
chegar ao pleito de 2022 dis-
paradamente como favorito. O
governador, além de realizar
um governo voltado ao per-
tencimento dos goianos, tem
conseguido a duras penas res-
gatar a credibilidade do Esta-
do junto a fornecedores, fun-
cionários públicos e a popula-
ção de um modo geral, em es-
pecial na liderança das ações
contra a Covid-19.

Somando-se a isso, para de-
sestimular a oposição, não há
nenhum sinal de que a imagem
de Caiado como político ético e
intransigentemente contrário a
qualquer tipo de corrupção te-
nha sido abalada ainda que mi-
nimamente, ao contrário, pa-
recendo ter se reforçado com
as seguidas demonstrações de

rigor com a coisa pública ao
longo dos últimos dois anos e
quatro meses de gestão. A gor-
dura acumulada ao longo de
anos de carreira parlamentar
permanece intacta. 

O andamento da política
nacional também é favorável
ao governador. A iminente po-
larização entre as forças bol-
sonaristas e lulopetistas nas
eleições de 2022 está levando
partidos de centro a estudar
um reagrupamento na corrida
pelos governos estaduais. Isso
aproxima ainda mais o DEM do
MDb, por exemplo, de legendas
como Progressistas, Republi-
canos, PSD, PL, Podemos e ou-
tros partidos com alguma ex-
pressão estadual, isolando ape-
nas o anêmico PSDb e o con-
troverso PSL no estabeleci-
mento de alianças e definição
de rumo para oferecer ao elei-
tor uma alternativa ao perigo-
so antagonismo representado
pelo presidente jair bolsonaro
e pelo ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, se for o caso.

Com todos esses fatores, a
oposição em Goiás tende a se
esvaziar, sobrando apenas pro-
jetos inconsequentes como o da
candidatura do irresponsável
presidente FIEG Sandro Mabel

ou do milionário empresário
jânio Darrot, que nem partido
tem, ou melhor, tem, porém na-
nico ao extremo, o Patriota.
Nenhum dos dois com identi-
dade ideológica ou personali-
dade própria. Enquanto isso,
Daniel Vilela, presidente esta-
dual do MDb e herdeiro políti-
co de Maguito Vilela, que seria
um nome possível, dá sinais de
que vai optar pelo caminho
da moderação e fugir de aven-
turas como a que o levou a
uma derrota acachapante na
disputa pelo governo do Esta-
do em 2018, quando recebeu
míseros 13% dos votos.

Conseguir um nome com
densidade política para con-
frontar a reeleição de Caiado,
portanto, parece missão im-
possível para a oposição, que
ainda por cima mostra partidos
com interesses conflitantes, em
alguns casos inconciliáveis,

como, por exemplo, o MDb e o
PSDb. Essa fragilidade é uma si-
tuação rara. Na sequência de
derrotas para o PSDb de Mar-
coni Perillo, de 1998 para cá, os
emedebistas pelo menos lan-
çaram candidatos competitivos,
não por acaso as duas maiores
estrelas do partido, Iris Rezende
e Maguito Vilela, colhendo uma
sucessão de resultados desas-
trosos – mas de cabeça erguida,
digamos a título de consolo.

Agora, é diferente. Caiado é
o governador que menos faz
política na história de Goiás e
mais foco concentra na admi-
nistração. Os resultados são
fabulosos. Ele faz um trabalho
de reorganização administra-
tiva e de recuperação fiscal
que só pode ser comparado
com o que o então governador
Mário Covas executou em São
Paulo, Estado que recebeu que-
brado e que ao final de dois
mandatos entregou sólida e
inteiramente redesenhado,
com repercussão positiva até
hoje – não à toa o PSDb, parti-
do de Covas, vence eleições lá
há quase 30 anos consecutivos.

Caiado está se saindo melhor
ainda. O pagamento da folha de
pessoal dentro do mês traba-
lhando é o símbolo maior do
ajuste financeiro do Estado,
que experimenta uma arran-
cada em termos de entrega e
lançamento de obras sustenta-
das pela conquista da estabili-
dade do caixa. Até as eleições do
ano que vem, isso só vai me-
lhorar, para azar da oposição.
(Especial para O Hoje)

PGE deve recorrer de suspensão
de vacinação de policiais 

Em razão da insatisfação das forças de se-
gurança de Goiás e salvamento, a quem vi-
nham sendo destinadas vacinas contra a Co-
vid-19, por conta de aprovação do Centro de
Emergências de Goiás (COE), a Procuradoria-
Geral do Estado estuda recorrer da decisão do
ministro do Tribunal Superior de justiça
(STF), Edson Fachin, que suspendeu a imuni-
zação desses grupos policiais,
por entender que o processo
se dava de forma indiscri-
minada. A reclamação ao
Supremo foi interposta pelo
Ministério Público Estadual,
alegando que as doses es-
tão sendo aplicadas, tam-
bém, em quem não tem
contato direto com o
público. Enquanto isso,
pelo período que a pro-
curadora-geral juliana Diniz
Prudente não se posicionar, a va-
cinação para esses grupos conti-
nuará suspensas no Estado. 

Garantia  
À época em que a vacinação de policiais teve

início, no dia 29 de março, o secretário de Saúde,
Ismael Alexandrino, garantiu que ninguém seria
prejudicado com a reserva de 5% do montante de
imunizantes recebidos por Goiás. 

Como fica? 
Nessa data, a Secretaria de Segurança Pública

informava que desde o início da pandemia, mais
de 4,2 mil militares haviam sido acometidos pela
Covid19, com contágio superior a 18%, quase o tri-
plo na comparação com a população em geral. 

Fake news 
Em ano pré-eleitoral, discurso de ódio diri-

gido a pré-candidatos em publicações de cida-
dãos comuns, em seus perfis nas redes sociais,
pode configurar propaganda antecipada nega-
tiva, no entendimento do Tribunal Superior Elei-
toral. Se configurada, pode haver multa. 

Prazo esgotado 
A Casa Civil enviou ofício à Alego, infor-

mando haver escoado, sem a manifestação
da Governadoria, o prazo para a promul-
gação do projeto que altera a lei que trata de
promoções dos oficiais da ativa do Corpo de
bombeiros Militar. 

Dívida herdada 
Vai sobrar para o presidente nacional

do Pros, o goiano Eurípedes júnior, uma
multa de R$ 11,2 milhões, caso o partido
seja condenado, por despesas irregulares
feitas em 2015, com recursos do fundo par-
tidário. junior chegou a ser afastado da di-
reção da legenda, acusado de desviar di-
nheiro do Fundo. 

Base eleitoral 
Com significativa base política nos

municípios da região norte, o vice-go-
vernador Lincoln Tejota (Cidadania) re-
cebeu das mãos do secretário da Agri-
cultura e Pecuária, Tiago Mendonça, pla-
no que trata de novos projetos de desen-
volvimento da região, como também a do
Nordeste do estado. 

Pelo TCM 
Contrário à extinção do Tribunal de Con-

tas dos Municípios, Hélio de Sousa (PSDb), diz
que pelo texto da PEC que tramita na Alego,
o Parlamento perde força, ao reduzir indi-
cações ao TCE, de quatro para três. Com isso,
o tucano busca barrar a matéria. 

2 O deputado Zacharias Calil (DEM) é só
elogios aos médicos e profissionais de
saúde do SUS, que provam todos os dias
que é possível fazer muito, com pouco di-
nheiro e que realizam um trabalho que
muitas vezes é complexo e caro. 

2 Presidente do Podemos, josé Nelto
considera inoportuno debate sobre viabi-
lização de patrocínio de empresas a cam-
panhas eleitorais. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Oposição tem dificuldades para
construir um nome contra Caiado
Favoritismo da reeleição do governador
atrai a maioria dos partidos e esvazia a
articulação por um candidato capaz
de representar uma alternativa

Ronaldo Caiado é o

governador que menos

faz política na história

de Goiás e está  focado

na gestão, com isso 

colhe resultados

positivos junto à

população.

Ele faz um trabalho de

reorganização

administrativa e de

recuperação fiscal que

que ao final de seu

mandato, vai entregar

um Estado sólido e

organizado



ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021 OPiniãO n 3

O pós-pandemia não fará 
de nós pessoas melhores

Fabíola Sampaio

Nunca se falou tanto da importância do sa-
neamento como nos últimos tempos. Não é para
menos, afinal estamos há mais de um ano vivendo
uma pandemia onde a prevenção maior é lavar
as mãos com água e sabão. E essa água, tão ne-
cessária, muitas vezes não chega às casas da po-
pulação e a falta da coleta e tratamento do esgo-
to continua sendo a causa de inúmeras doenças.

O brasil possui hoje pelo menos 35 milhões de
pessoas sem acesso a água tratada. Além disso,
100 milhões de pessoas vivem sem coleta e tra-
tamento de esgoto.

Neste cenário, eis que, após muita tensão e sus-
pense, enfim foi realizado, no dia 30 de abril, na
b3 em São Paulo, o leilão da maior concessão de
saneamento do brasil – a CEDAE (Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de ja-
neiro). Os números são impressionantes: serão
atendidos pelos novos operadores 29 municípios
da região metropolitana, alcançando 11 milhões
de pessoas (68% da população do Estado).

A outorga (o valor que as empresas priva-
das vencedoras do leilão devem pagar ao Es-
tado e municípios envolvidos pelo direito de
prestar o serviço) foi de 22 bilhões de reais, e
no prazo de 35 anos da concessão deverão ser
investidos 28 bilhões de reais, sendo 12 bilhões
no prazo de 5 anos.

O avanço que se abre no Rio de janeiro divi-
de espaço com realidades crônicas em várias re-
giões do País, incluindo Mato Grosso.

Segundo o Instituto Trata brasil, pelo menos
um município mato-grossense está entre os 20
piores do brasil em serviços de saneamento.

Em todo o País foram décadas e décadas sem
investimentos expressivos no saneamento bá-

sico, o que gerou uma demanda reprimida. E
hoje, sem recursos da União (que já declarou que
não tem orçamento para essa área), os municí-
pios que tem a titularidade dos serviços não con-
seguem avançar.

O leilão da CEDAE mostrou que a participação
da iniciativa privada no setor de saneamento é um
caminho sem volta. É bom que se diga que, no caso
do Rio de janeiro, o que foi licitado foi apenas par-
te dos serviços a serem prestados, quais sejam: a dis-
tribuição da água e a coleta e o tratamento de es-
goto, ficando a cargo da companhia estadual a cap-
tação e tratamento da água a ser distribuída.

Isso demonstra que são muitos os modelos
possíveis de serem desenvolvidos entre estados,
municípios e iniciativa privada. O marco regu-
latório do saneamento (Lei nº 14.026/20) prevê
inúmeras possibilidades de atuação dos Estados,
Municípios e até mesma da União, objetivando
cumprir a meta de universalização da distri-
buição de água tratada e até 90% de atendi-
mento com coleta e tratamento de esgoto a to-
dos os brasileiros até 2033.

Não existe no brasil um modelo que permita a
privatização dos serviços de saneamento. Essa bar-
reira precisa ser trans-
posta. Dar agilidade ao
desenvolvimento do sa-
neamento no País vai
muito além da saúde e
da dignidade humana.
Com vultuosos valores
a serem investidos, es-
sas parcerias também
impulsionam o setor
de infraestrutura, que é
a grande geradora de
emprego do brasil.

Manoel L.Bezerra Rocha

O que mais tem chamado a minha atenção
nestes tempos de pandemia – além, claro!, de to-
das as suas terríveis e óbvias consequências que
a todos nos afetam – são os questionamentos que
muitas pessoas fazem, principalmente através
das redes sociais, sobre como seremos, como pes-
soas, após tudo isso passar. Aliás, mais que
questionamentos, são presságios acerca do por-
vir, a fase superveniente à pandemia.

Vaticínios do tipo “a humanidade vai se rein-
ventar” e “o ser humano se tornará melhor” re-
velam, mais que um otimismo sem base empírica
ou um desejo que subjaz em cada bem-intencio-
nado, mas um absoluto desconhecimento acerca da
natureza humana. A experiência histórica e a vi-
vência contemporânea não deixam nenhuma
margem para paralogismos nem otimistas em re-
lação à nossa existência em socieda-
de e o comportamento de um de nós.

Em nível mundial, vale lembrar,
tão logo encerra-se o conflito mais
sanguinário da história da humani-
dade, a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), a maioria das nações vê-
se envolta de outro pesadelo: a gri-
pe espanhola. Segundo estimativas
mais realistas, a peste dizimou entre
um quarto a um terço da população
mundial, considerando as subnoti-
ficações, o negacionismo, as teorias
da conspiração e a prevalência do in-
teresse financeiro sobre a vida hu-
mana que, tal como atualmente,
existiram naquela época. O mundo, que mal se re-
cobrara desses dois traumas consecutivos,defla-
gra, apenas 27 anos depois, outro conflito de al-
cance global, a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo
no denominado “berço da civilidade e do huma-
nismo”, a Europa. Após esse conflito, implemen-
tam-se, em todos os continentes, governos totali-
tários oriundos de opostas correntes políticas, con-
sequência da bipolaridade ou do fatiamento dos
povos e territórios do pós-guerra. São suplantados
todos os resquícios do Existencialismo filosófico
e há o recrudescimento do individualismo que nos
perscruta até os dias atuais.

Em países marcadamente individualistas e
egoístas como o brasil, algumas peculiaridades
adquirem maior relevo que destoam das utopias
ínsitas nas ilusões dos que acreditam na super-
veniência de “uma sociedade melhor”.

Antes de tudo, é preciso ter a consciência de que
o brasil não é uma nação em seu conceito éthos,
como um conjunto de características identitárias
de um povo com suas culturas, ideias, ideais,

crenças, projeto de nação com suas aspirações ho-
mogêneas. A sociedade brasileira é só um amon-
toado de pessoas inspiradas no individualismo pre-
datório que, na consecução dos seus interesses par-
ticulares, considera a eliminação do próximo um
valor moral de elevado significado da expressão
“bem-sucedido”. As ideias e os propósitos são an-
tagônicos, hedonistas. O brasil foi e continua sen-
do idealizado para não dar certo como nação. E pa-
rece que estamos conseguindo!

Possivelmente, grande parte das pessoas que
imaginam um mundo melhor no pós-pandemia
o fazem por sentimento de extrema angústia exis-
tencial, potencializada pelo longo período de
isolamento, de solidão, de incertezas. Dentre es-
sas, há aquelas que têm em si a bondade, o desejo
de poder interagir fraternalmente com o próxi-
mo, como expressão de um sentimento sincero.
Por outro lado, e aposto que a maior parte delas,

o desejo – não da interação, mas da
aglomeração – decorre de uma ne-
cessidade egoística da autoafirmação
através da ostentação patrimonial e
do realce de classe social como sen-
do aquilo que elas consideram como
valores essenciais e sublimes. Para
estas pessoas, o período de pande-
mia é mais tormentoso, pois, as ex-
põe, as revela e, por vezes, as nive-
la com aqueles que elas não se iden-
tificam, fazendo-as confrontarem
consigo mesmas. Para as pessoas
que têm uma ideia de sua impor-
tância na vida pelo Ter e não pelo
Ser, a “proximidade” – ou visibili-

dade – do outro é necessária apenas como opor-
tunidade para acalentar as suas frustrações exis-
tenciais. A desgraça e a “inferioridade” do outro
as confortam e as regozijam. De que adianta, pen-
sam elas, todo o acúmulo patrimonial e o senti-
mento de superioridade social se não tenho a
oportunidade de comparação e de confirmação,
através do outro, como forma de autoafirmação?
Essa é, possivelmente, uma das piores angústias
e a razão do elevado índice de distúrbios mentais,
como a depressãoe o sentimento de desilusão.

Por fim, a pandemia
não tornará as pessoas
melhores ou piores. As
que pensam assim e tor-
cem para a retomada da
normalidade social es-
tão apenas ansiosas e
não suportam mais
adiar a oportunidade
de ser e de agir como
sempre foram.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha,
é advogado criminalista

Fabíola Sampaio é Advoga-
da, membro da Comissão
Nacional de Saneamento e
Sustentabilidade da OAB

Adequações necessárias
Após mais de duas décadas (23 anos), o Código

de Trânsito brasileiro (CTb) passa por uma atuali-
zação. Antes, algumas mudanças tinham sido em-
preendidas no CTb, mas de forma pontual. No cam-
po do trânsito, não poderia ser de outro modo. Há
23 anos, a mobilidade urbana convivia com reali-
dade bem distinta do que encontramos hoje. Os
avanços da tecnologia, que têm nos veículos um
grande agregador desses progressos, exigem novos
dimensionamentos da relação pedestre, ciclista, mo-
tociclistas e carros nas vias públicas, ao mesmo pas-
so em que cresce o debate sobre a humanização no
que concerne ao compartilhamento de espaços pú-
blicos. Neste contexto, e sem entrar no mérito do
acerto ou não, decorrente das mudanças, não há
como negar que a iniciativa de alterar o CTb veio
em boa hora. 

Ana Paula de Araújo 
Nerópolis

Politização da Covid-19
No mundo inteiro, e ele é grande, cientistas

buscam uma cura para o novo coronavírus. A pa-
lavra vacina tornou-se não apenas um antídoto, mas
a concretude de um sentimento chamado esperan-
ça. O caminho mais provável para a convivência com
o vírus que já matou e adoeceu tantos é a imuniza-
ção. Não há qualquer dúvida em relação a isso. Mes-
mo assim, os políticos conseguem percorrer o mes-
mo caminho torpe: transformar a solução em um
problema. Politizar temas complexos e fundamen-
tais para a prevenção de doenças, para a proteção
do meio ambiente, para o crescimento sustentável,
para o respeito à diversidade, para a luta contra o
machismo tornou-se um esporte para quem carre-
ga votos nas costas e se esquece de sua missão pú-
blica. A ultradireita segue preocupada em descons-
truir castelos já em ruínas, usando um blablablá ri-
dículo e jogando cortinas de fumaça que encobrem
problemas reais. O que se espera dos políticos é algo
bem diferente disso.

Rodrigo Silva
Aparecida de Goiânia

{
Saibam que todos
os programas
instalados 
serão mantidos,
independentemente
do momento. Essa 
é a característica
do nosso governo 
O governador Ronaldo Caiado rece-
beu bolsistas do Programa Pró-
Atleta e esportistas goianos de
diversas modalidades no Salão
Dona Gercina Borges Teixeira, no
Palácio das Esmeraldas. 

O que aprendemos com 
a privatização da CEDAE

@jornalohoje
“a maioria dessas mães adolescentes nem
trabalham. ao nao ser que essas mães com-
provem no ato da matricula que trabalha”,
comentou o internauta sobre a priorização
de mães adolescentes em vagas em escolas

Ze Natal Eh Jessica

@ohoje
“essa imagem demorou para aparecer”, co-
mentou o internauta sobre a foto que mos-
tra o trabalho de um agente funerário
trajando roupas especiais para entrerrar ví-
timas da covid-19 em Goiás. 

Karlos Souza

@jornalohoje
Teich diz que deixou governo por "não
ter autonomia" e por divergência sobre
cloroquina.
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A inércia programada do governo e de sua
equipe econômica, numa tática absurda
para disfarçar sua incapacidade crônica de
agir como autoridade constituída, e o agra-
vamento dramático da pandemia continuam
produzindo estragos sobre a atividade eco-
nômica, mas sobretudo sobre as vidas de mi-
lhões de famílias. A indústria, como bem ob-
serva o Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi), literalmente
pisou no freio em fevereiro e março, depois
de atravessar janeiro em virtual estagnação.
O resultado foi uma retração acumulada de
3,1% na produção do setor entre dezembro
de 2020 e março deste ano.

Pior ainda: o setor literalmente não saiu
do lugar desde fevereiro do ano passado, ain-
da na fase anterior à pandemia. Não bastam
arrogância e bazófias para dar sustentação
à economia, como escancara a edição de mar-
ço da pesquisa mensal da produção industrial
do Instituto brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IbGE).A indústria registrou perda de
2,4% frente a fevereiro, quando já havia re-
cuado 1,0%, sempre na comparação com o
mês imediatamente anterior.Ainda em mar-
ço deste ano, a indústria registrou o pior re-
sultado mensal desde abril do ano passado,
quando a produção havia desabado 19,8%
diante de março.

Em janeiro, na série sazonalmente ajus-
tada (ou seja, descontados fatores específi-
cos de cada mês, que poderiam influir no
desempenho do setor e complicar qualquer

tipo de comparação), a produção havia re-
gistrado variação de somente 0,3% diante
de dezembro. “Com isso, ficou comprome-
tido tudo aquilo que vinha sendo conquis-
tado em termos de retomada da produção”,
sentencia o Iedi.

Deterioração acelerada
A velocidade recente da deterioração no

setor, acrescenta ainda o instituto, pode ser
aferida quando se constata que a produção,
na virada do ano, chegou a superar os níveis
de fevereiro de 2020 em pouco mais do que
3,0%. Em março deste ano, esse ligeiro ga-
nho foi anulado e a tal recuperação em “V”
não veio. Para aqueles que acreditam em to-
das as asneiras que jorram da cabeça do se-
nhor ministro, as séries estatísticas do
IbGE mostram o seguinte: comparada a
maio de 2011, melhor momento experi-
mentado pelo setor desde que pesquisa in-
dustrial foi iniciada, em 2002, a produção
em março deste ano apresentava retração
de 16,5% para todo o setor industrial; a in-
dústria de bens duráveis, que registrou
seu pico de produção em junho de 2013, en-
colheu 32,8% (quer dizer, perdeu quase um
terço de tudo o que havia produzido na-
quele período); e a indústria de bens de ca-
pital (máquinas, equipamentos, instala-
ções industriais, caminhões e ônibus, entre
outros), que sugere uma direção para os in-
vestimentos no País, encolheu 30,3% fren-
te a setembro de 2013.

2 Nos demais ramos de
atividade, o desempenho não
foi lá muito melhor. As in-
dústrias de bens semidurá-
veis e não duráveis (alimen-
tos, roupas, calçados, por
exemplo) ainda se encon-
tram 18,4% abaixo do nível
recorde anotado em junho
de 2013. já as empresas fa-
bricantes de bens interme-
diários, que fornecem insu-
mos e matérias primas para
o restante da indústria, cum-
prindo papel central para o
desempenho de todo o setor
industrial, sofreram redu-
ção de 12,5% em relação a fe-
vereiro de 2011, seu melhor
momento na série histórica.
2 Em outro dado preocu-
pante, enquanto a pande-
mia e a ausência de medidas
de socorro aos mais vulne-
ráveis fazem aumentar os
contingentes de esfaimados
em todo o País, a produção
de alimentos virtualmente
parou de avançar, regis-
trando variação de 0,2% na
saída de fevereiro para mar-
ço, recuou 0,1% na compa-
ração com março do ano pas-
sado e passou a indicar bai-
xa de 2,3% frente a fevereiro

de 2020. No primeiro tri-
mestre deste ano, a produção
no setor caiu 3,6% frente aos
mesmos três meses de 2020.
2 A comparação com igual
período do ano passado car-
rega distorções e, portanto,
deve ser analisada com cau-
tela. Não é preciso recordar
que as atividades na econo-
mia haviam sido submetidas
então a restrições mais seve-
ras do que aquelas aplicadas
mais recentemente pelos go-
vernos estaduais e prefeitu-
ras. Em março do ano passa-
do, a produção havia sofrido
baixa de 7,9% em relação a fe-
vereiro e queda de 3,9% na
comparação com março de
2019, quando a produção já
havia encolhido 6,1% (em re-
lação a março de 2018).
2 A base muito achatada ex-
plica em grande medida o
salto enganoso de 10,5% re-
gistrado em março deste ano
pela pesquisa do IbGE, nova-
mente tomando o mesmo
mês de 2020 para compara-
ção. Foi a sétima alta mensal
consecutiva nesse tipo de
comparação. E praticamente
57,0% daquela variação con-
centraram-se em meia dúzia

de setores – pela ordem de in-
fluência no resultado final,
surgem fabricantes de veí-
culos, de máquinas e equipa-
mentos, minerais não metá-
licos (cimento, areia, brita e
outros agregados da cons-
trução civil), produtos de me-
tal, borracha e material plás-
tico e metalurgia.
2 No setor de bens de capi-
tal, o salto foi ainda mais ex-
pressivo (29,6%), na sequên-
cia de altas de 14,8% em fe-
vereiro e de 16,7% em janei-
ro. Cabem aqui pelo menos
duas observações, que aju-
dam a colocar aqueles nú-
meros sou outra perspectiva.
Em primeiro lugar, a produ-
ção de bens de capital havia
sofrido baixas de 11,6% e de
5,1% em março de 2019 e de
2020, em relação ao mesmo
mês do ano imediatamente
anterior. Em segundo, a pro-
dução havia sofrido corte de
49,7% entre fevereiro e abril
do ano passado. Nos meses se-
guintes, portanto, a indústria
do setor veio apenas religan-
do suas linhas de produção
na medida em que as ativi-
dades econômicas foram sen-
do retomadas.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indústria pisa no freio e registra o
pior resultado desde abril de 2020

Os recursos financeiros destinados à Defesa após o
bloqueio de dotações orçamentárias para este ano são
suficientes para custear apenas metade das necessida-
des das Forças Armadas.

A informação foi fornecida ontem (5) pelo ministro
da Defesa, Walter braga Netto, durante reunião realizada
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional da Câmara dos Deputados para ouvir o ministro
e os comandantes das Forças Armadas (Aeronáutica,
Exército e Marinha) sobre as diretrizes e prioridades mi-
litares para 2021.

O Orçamento inicialmente previsto para a pasta era
de R$ 9,7 bilhões. Com os cortes na Lei Orçamentária, o
montante caiu para R$ 8,4 bilhões – valor inferior aos
R$ 16,5 bilhões que a pasta estima serem necessários
para custear as despesas discricionárias (R$ 7,8 bi-
lhões) e os projetos prioritários (R$ 8,7 bilhões).

“O problema da Defesa é este: o Orçamento. Com a
Lei Orçamentária de 2021, com o bloqueio [orçamen-
tário], temos um déficit que estamos procurando sanar
junto ao Ministério da Economia”, disse Netto ao destacar
que o valor previsto para este ano, se mantido, será o
mais baixo desde 2014, quando R$ 16,6 bilhões foram
destinados à pasta.

“Em virtude da conjuntura, da questão do teto de gas-
tos e de tudo o mais, a série histórica [orçamentária] vem
numa decrescente. Isto gera uma adaptação nos pro-
gramas estratégicos, que são alongados ou reduzidos”,
disse o ministro, explicando que mudanças no crono-
grama dos projetos militares podem afetar a qualidade
dos produtos contratados.

“Todos os sistemas têm muita tecnologia agregada. En-
tão, não adianta eu pegar um sistema que foi planeja-
do em 2012 e, em função da carência orçamentária, ir
alongando [o projeto], pois, quando chegar ao fim do
tempo planejado, receberei um equipamento obsoleto”,
afirmou Netto.

Segundo o ministro, as “adaptações” impactam tam-
bém a base Industrial de Defesa, que, atualmente, reúne
1.130 empresas específicas e 5,6 mil que fabricam algum
item de defesa, gerando 285 mil empregos diretos e de-
senvolvendo tecnologia empregada por outros setores.

“Hoje [ontem], o brasil está exportando respiradores.
Esta base industrial foi mobilizada, como em uma ope-
ração de guerra, e passou a fabricar e reformar respi-
radores que estavam com problemas”, exemplificou Net-
to, destacando que o brasil ocupa a 85ª posição no ran-
king dos países que mais investem em defesa – sendo o
sétimo entre as nações sul-americanas.

“Nossa prioridade é prosseguir com os projetos es-
tratégicos a fim de garantirmos nossa capacidade de dis-
suasão e a presença em todo o território nacional. A De-
fesa e as Forças Armadas são o principal seguro do país.
Podemos não ser utilizados por vários anos, mas, quan-
do formos solicitados, temos que estar prontos para res-
ponder ao chamamento, seja em um conflito, seja em
uma emergência”, finalizou o ministro, ao defender a
manutenção dos investimentos.

Ao sancionar a Lei Orçamentária de 2021, com blo-
queios adicionais, o presidente jair bolsonaro vetou par-
te do texto aprovado no Congresso Nacional. Os vetos fo-
ram justificados com base em projeções do Ministério da
Economia, que indicou a necessidade de uma recompo-
sição de R$ 29 bilhões – o que foi feito em acordo com o
Congresso, por meio de um veto parcial de R$ 19,8 bilhões
de dotações orçamentárias e o bloqueio adicional de R$
9 bilhões. Com isso, segundo a equipe econômica, o Or-
çamento de 2021 cumpre a regra do teto de gastos.

A diferença entre o veto de dotações e o bloqueio é
que o veto representa um corte definitivo da despesa, en-
quanto que o bloqueio permite que o valor bloqueado
possa vir a ser desbloqueado ao longo do ano, no caso
de novas projeções indicarem a existência de um novo
espaço no teto de gastos. (ABr)

Braga Netto falou ontem na Câmara dos Deputados

Produção industrial cai 2,4%
de fevereiro para março

BALANÇO

Econômica
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Orçamento
atende 
metade das
necessidades
da Defesa, diz
ministro

A produção industrial bra-
sileira recuou 2,4% na passa-
gem de fevereiro para março
deste ano, segundo dados di-
vulgados pelo Instituto brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IbGE), em sua Pesquisa In-
dustrial Mensal (PIM). Essa é a
segunda queda consecutiva, já
que, de janeiro para fevereiro,
houve uma retração de 1%.

Em 12 meses, a indústria
acumula perda de 3,1%. Na
comparação com março do ano
passado, início das medidas
restritivas para combater a pan-
demia da covid-19, houve alta
de 10,5%. No acumulado do
ano, a indústria cresceu 4,4%.

Na comparação de março

com fevereiro deste ano, o
maior recuo foi observado
nos bens de consumo semi e
não duráveis (-10,2%). Tam-
bém caíram os bens de con-
sumo duráveis (-7,8%) e os
bens de capital, isto é, as má-
quinas e equipamentos usa-
dos no setor produtivo (-6,9%).

Os bens intermediários, os
chamados insumos indus-
trializados usados no setor
produtivo, tiveram alta de
0,2% no período.

Veículos automotores
Quinze das 26 atividades

industriais pesquisadas tive-
ram queda na produção de fe-
vereiro para março. O principal

responsável por esse compor-
tamento da indústria foi o setor
de veículos automotores, re-
boques e carrocerias (-8,4%).

Outras quedas importantes
foram registradas na confecção
de artigos do vestuário e aces-
sórios (-14,1%), outros produtos
químicos (-4,3%), produtos far-
moquímicos e farmacêuticos (-
9,4%) e couro, artigos para via-
gem e calçados (-11,2%).

Entre os 11 setores com
crescimento, os principais
destaques foram indústrias
extrativas (5,5%), outros equi-
pamentos de transporte (35%)
e coque, produtos derivados
do petróleo e biocombustí-
veis (1,7%). (ABr)
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Raphael Bezerra

O ex-ministro da Saúde,
Nelson Teich, afirmou que não
participou da reunião técnica
do governo recomendando o
uso de cloroquina. No entanto,
confirmou reunião entre ele, o
presidente jair bolsonaro e o
Conselho Federal de Medicina
(CFM), quando foi discutido o
documento sobre a ampliação
do uso do medicamento. 

Ele disse ainda que em de-
poimento à CPI da Pandemia
que deixou o governo por ter
percebido que não teria auto-
nomia para conduzir a pasta.
Ele afirmou que não sabia da
produção de cloroquina pelo
Exército e  que sua orientação
sempre foi contrária ao uso
desse e de outros medica-
mentos sem comprovação
científica no enfretamento da
crise sanitária.

Segundo Teich, que ficou
menos de um mês no cargo,
“existia um entendimento
diferente pelo presidente”
jair bolsonaro, fato que mo-
tivou sua saída do comando
da pasta.

“Esse era o problema pon-
tual, mas isso refletia falta de
autonomia”, disse Teich.

Em resposta ao relator, se-
nador Renan Calheiros (MDb-
AL), o ex-ministro afirmou
que nunca foi consultado so-
bre a produção e distribuição
de cloroquina, mas não des-
cartou que possa ter ocorrido,
mas “nunca sob minha orien-
tação”, apontou.

O ex-ministro, que é mé-
dico oncologista, reforçou que
seu posicionamento se esten-
de a outros medicamentos
sem comprovação e ressal-
tou que a cloroquina tem efei-
tos colaterais.

Participação da bancada
feminina gera debate

A participação da bancada
feminina na CPI da Pandemia
voltou a gerar discussão nesta
quarta-feira (5) durante reu-
nião convocada para ouvir o
ex-ministro da Saúde Nelson
Teich. Sem vaga formal no co-
legiado, as senadoras têm se re-
vezado para fazer perguntas
durantes as audiências. Logo
após questionamentos do re-
lator, Renan Calheiros (PMDb-
AL), e do vice-presidente, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), o
presidente da comissão, Omar
Aziz (PSD-AM), deu espaço para
perguntas da senadora Elizia-

ne Gama (Cidadania-MA), em
nome das mulheres, mas se-
nadores governistas se quei-
xaram alegando que não há
previsão para essa concessão
no Regimento Interno do Se-
nado. A CPI tem 11 titulares e
7 suplentes, mas não tem ne-
nhuma senadora. 

Segundo Ciro Nogueira (PP-
PI), não houve acordo para a
participação da bancada femi-
nina na CPI.

“Se foi um erro das lide-
ranças não indicar as mulhe-
res, a culpa não é nossa. [ …]  As
pessoas ficam querendo dar
uma outra versão, como se a
gente estivesse perseguindo as
mulheres”, disse Ciro.  

Em resposta, a senadora
Eliziane Gama disse não en-
tender a resistência dos sena-
dores. “Só não entendo por
que tanto medo das vozes fe-
mininas”, apontou. 

Líder da bancada feminina,
Simone Tebet (MDb-MS) afir-
mou que na reunião anterior,
de terça-feira (4), ficou acor-
dado que as mulheres teriam
direito de participar das reu-
niões. Segundo a senadora,
“privilégio é algo diferente de
prerrogativa”.

“O presidente Omar Aziz,
quando deliberou ao final da
reunião, fez uma concessão
ainda maior, que teríamos o di-
reito de ser as primeiras na lis-
ta. A questão de ordem já foi re-
solvida”, assinalou 

Mas Ciro discordou. Segun-
do ele, a questão não foi deli-
berada. O líder do governo no
Senado, Fernando bezerra Coe-
lho (MDb-PE), afirmou que o
Regimento da Casa “está sendo
rasgado”. Marcos Rogério
(DEM-RO), por sua vez, apon-
tou que, na falta de acordo, pre-
valece o que está definido na
norma. O senador afirmou ain-
da que as mulheres querem
“dar peia” em jair bolsonaro.

“O que se busca aqui é en-
grossar o coro daqueles que que-
rem dar peia no presidente bol-
sonaro”,disse Marcos Rogério. 

Omar Aziz chegou a sus-
pender temporariamente a ses-
são, mas ela foi retomada com
o direito de fala garantido a Eli-
ziane. Tanto a bancada femi-
nina quanto senadores gover-
nistas apresentaram pedidos
para que sejam consultadas as
notas taquigráficas da reunião
de terça-feira. Segundo Omar,
a questão da participação das
mulheres será discutida após o
depoimento de Teich.

Nelson Teich foi ministro da Saúde no governo Bolsonaro por menos de um mês 

Após os depoimentos dos dois pri-
meiros ministros da Saúde do governo do
presidente jair bolsonaro, a CPI da Pan-
demia recebe nesta quinta-feira (6) o
atual titular da pasta, Marcelo Queiroga,
às 10h, e o diretor-presidente da Agência
de Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), Antonio barra Torres, às 14h.

Marcelo Queiroga está à frente do
Ministério da Saúde desde 23 de mar-
ço deste ano. O médico cardiologista as-
sumiu o cargo com o desafio de chefiar
a pasta no pior momento da pandemia
no país, quando se somavam cerca de
300 mil mortes no brasil.

O ministro é fortemente cobrado
pela vacinação em massa da popula-
ção. Há poucos dias, em 26 de abril,
Queiroga participou de audiência pú-
blica da Comissão Temporária da Co-
vid-19 (CTCOVID19). 

À época, Queiroga afirmou que o
governo não reduziu suas metas ini-
ciais de imunização, apenas retirou
do cronograma vacinas que ainda
não foram aprovadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (An-

visa), como a indiana Covaxin, que
inicialmente teria previsão de 20
milhões de doses em calendário do
Ministério da Saúde.

Quatro requerimentos de convo-
cação, de autoria do relator da CPI, Re-
nan Calheiros (MDb-AL), do vice-pre-
sidente, Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), e dos senadores Alessandro Viei-
ra (Cidadania-SE) e Eduardo Girão fo-
ram aprovados pelo colegiado para o
testemunho do atual titular da Saúde.

Para Randolfe, a constante troca de
ministros da Saúde em meio à pande-
mia é, por si só, um enorme problema
para a gestão do ministério.

“Só foi possível chegar a essa situa-
ção catastrófica por conta dos inúmeros
e sucessivos erros e omissões do gover-
no no enfrentamento da pandemia da
covid-19 no brasil. O senhor Marcelo
Queiroga pode ajudar esta comissão
parlamentar de inquérito a elucidar se
o brasil segue no mesmo caminho de er-
ros nesta tragédia que vivemos”, expõe
o senador em sua justificação. (Com in-
formações da agência Senado)

Queiroga e diretor da Anvisa
serão os próximos depoentes

Segundo ex-ministro da Saúde do go-
verno Bolsonaro a comparecer à CPI
da Pandemia, Nelson Teich depôs du-
rante seis horas aos senadores 

Teich diz que pediu demissão por
insistência no uso da cloroquina

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial



6 n POLÍTICA
ohoje.com

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021

Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Bola murcha
A pouco mais de dois meses da abertura da

Olimpíada de Tóquio, o Governo do brasil não se
aqueceu ainda para entrar nos jogos, a exemplo
de outras edições. A Secretaria de Esporte do Mi-
nistério da Cidadania não definiu a comitiva que
vai representar o Governo no japão, nem se o
presidente jair bolsonaro vai ou se será um mi-
nistro. Sequer terá estrutura para receber auto-
ridades e parceiros na capital japonesa. O cená-
rio contrasta com a relevância do assunto para
outros países que sempre trataram os jogos
como vitrine para mostrar a hegemonia no es-
porte como incentivo ao patriotismo. 

BolsoCastro
Vem aí a chapa bolsoCastro 2022. O presidente

jair bolsonaro conversou no Rio com o governador
Cláudio Castro. Quer injetar bilhões de reais em pro-
gramas federais no Estado, o terceiro maior colégio
eleitoral do brasil.

Urna fluminense
bolsonaro repete o que o então presidente Lula fez

com Sérgio Cabral. Mas sem roubalheira. A conferir.
Lula e Cabral não eram amigos. O ex-governador
apoiara Geraldo Alckmin no 1º turno contra o petis-
ta. Lula e Cabral seriam aliados depois.

Pfizer no Rio
O município do Rio de janeiro começou a apli-

car a vacina da americana Pfizer. No Catete, o
atendimento ontem foi de primeiro mundo, con-
tam moradores. 

Por garantia
Mas há carioca de olho na 2ª dose, em tempos

de escassez. Contato da Coluna vai impetrar ação
na justiça para voltar após 21 dias, conforme o pro-
cedimento da Pfizer.  

QG em Brasília
Uma reunião na noite de terça-feira num apar-

tamento na Quadra 309 Sul selou em brasília o pré-
lançamento de Lula da Silva na disputa presiden-
cial. Foi na residência do senador Paulo Rocha (PT-
PA). A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, foi
a anfitriã também. Estrela da noite, Lula da Silva foi
ovacionado em brindes. 

Pauta
O movimento de vans com as-

sessores, parlamentares e carros
oficiais foi grande. Na conversa
que varou a noite, também fala-
ram dos rumos que a CPI do Co-
vid-19 pode tomar, e da impor-
tância do Auxílio Emergencial
na pandemia.

Ruim de matemática
Abraham Weintraub não é só

ruim na ortografia. Em entrevista
a um canal de TV, o ex-ministro da
Educação errou os dados sobre a
extinta TV Escola, ao citar um cor-
te de R$ 550 milhões que fez  na
emissora. Na verdade, esse é o cus-
to anual da TV brasil. O antigo con-
selho de administração da TV Es-
cola aprovou a renovação do con-
trato de cinco anos por R$ 350 mi-
lhões; ou seja, R$ 70 milhões/ano. 

Tão perto
A decisão final do valor do

contrato era do próprio Wein-
traub. Este conselho era autôno-
mo e integrado por 40% de re-
presentantes do Governo, três de-
les escolhidos pelo ministro. Dois
eram os seus principais assesso-
res, Victor Metta e Sérgio Cabral
Santana – este advogava en-
quanto trabalhava no MEC para
grandes grupos de educação. 

Troco elegante
O ministro do STF Alexandre

de Moraes não só prorrogou o in-
quérito das fake news na Corte
como determinou que o TSE in-
vestigue as prestações de contas
do Diretório Nacional do PTb dos
últimos cinco anos. É um cerco
discreto ao manda-chuva da le-
genda, Roberto jefferson, que há
meses faz ataques abertos aos
ministros da Corte.

O governador Ronaldo Caia-
do lançou, nesta quarta-feira
(05), na sede do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-
GO), o programa Sinaliza Goiás
com investimentos, somente
na primeira etapa, de R$ 12 mi-
lhões que serão usados para
implantar e revitalizar a sina-
lização viária de 127 municí-
pios goianos. As obras come-
çam na região do Entorno do
Distrito Federal (DF). 

O lançamento ocorreu na
abertura oficial do Maio Ama-
relo, mês dedicado à prevenção
de acidentes de trânsito e que
envolve mais de 30 países. “Até
o final do nosso mandato, em
2022, todos os 246 municípios
estarão 100% atendidos na si-
nalização de trânsito”, informa
o governador.

O programa Sinaliza Goiás
foi desenvolvido pelo governo
de Goiás, por meio do  Detran-
GO, para ajudar os municí-
pios goianos a cumprirem o
que estabelece a legislação fe-
deral referente à sinalização.
Para isso, o projeto que é di-
vidido em etapas, vai adquirir
quase 30 mil unidades de pla-
cas e implantar mais de 300
mil metros quadrados de si-
nalização horizontal. 

Dos 127 municípios atendi-

dos na primeira etapa do pro-
grama, 58 serão contemplados
com materiais de sinalização
viária. O Detran-GO vai adqui-
rir 14.140 placas de sinalização
vertical e implantar 144.390
metros de sinalização horizon-
tal. Os outros 69 municípios se-
rão atendidos por empresas
terceirizadas. Elas devem im-
plantar 15.630 placas e 157.350
metros quadrados de sinaliza-
ção horizontal.

Caiado celebrou a abertura
da campanha de prevenção
de acidentes de trânsito e res-
saltou o compromisso pessoal
que tem com a vida, ao citar
que, enquanto médico, já aten-
deu milhares de acidentados.
“Nós precisamos trabalhar,
cada vez mais, para educar as
pessoas, para que entendam
que estão dirigindo um carro e
que um carro não pode ser
transformado em uma arma. É
importante ter respeito pela
vida”, assinalou.

Silva citou dados do Ob-
servatório Nacional de Segu-
rança Viária para ressaltar a
importância da atuação dos
gestores públicos e cidadãos
para a paz no trânsito. “Uma
pessoa morre a cada 15 mi-
nutos vítima de acidentes de
trânsito. É bom lembrar que

não são apenas números. São
pessoas com planos, com fi-
lhos, com pais e com amigos.
Pessoas que tiveram a vida e
os sonhos interrompidos. Não
podemos pactuar com essa
realidade”, defendeu.

Para o governador, o Sina-
liza Goiás promove condições
para que as pessoas transitem
com segurança e contribui para
o processo educativo. “Ao co-
locar uma faixa na porta de
uma escola, hospital, em um
cruzamento, cria-se uma cul-
tura para as pessoas entende-
rem o quanto é importante
respeitar aqueles locais. Isso
salva vidas”, ponderou.

As primeiras cidades bene-
ficiadas estão na região do en-
torno do Distrito Federal (DF),

são elas: Abadiânia, Águas Lin-
das, Alexânia, Cabeceiras, Ci-
dade Ocidental, Cristalina, For-
mosa, Luziânia, Novo Gama,
Santo Antônio do Descoberto e
Valparaíso.

O prefeito de Valparaíso de
Goiás, Pábio Mossoró, enalteceu
a contribuição do Governo do
Estado para a sinalização nos
municípios. “Neste momento
de dificuldade, toda ajuda é
bem-vinda. E o Governo de
Goiás lança este programa jus-
tamente para melhorar as vias
públicas dos nossos municí-
pios”, agradeceu ao lembrar o
tratamento diferenciado que a
gestão estadual tem dado à re-
gião do Entorno.

O secretário municipal de
Trânsito, Transporte e Mobili-

dade de Goiânia, Horácio Mel-
lo e Cunha Santos, que repre-
sentou o prefeito Rogério Cruz,
comentou sobre a campanha
Maio Amarelo na capital, neste
ano, dedicada aos fatores posi-
tivos do condutor. “Vamos res-
gatar situações que o goiano faz
muito bem. Só duas cidades no
país tem respeito à faixa de pe-
destre não semaforizada”, des-
tacou ao citar os casos de Goiâ-
nia e brasília.

CNH Social
Durante a solenidade, o apo-

sentado Valdenor Rodrigues
Chaves foi homenageado pela
conquista da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), docu-
mento que recebeu das mãos do
governador.

Projeto Sinaliza Goiás começa pela região do
Entorno do Distrito Federal  e vai implantar 30
mil unidades de placas e mais de 300 mil me-
tros quadrados de sinalização horizontal

Prefeito de Goiânia realizou visita institucional ao Jornal O Hoje 

Lançamento ocorreu na abertura oficial do Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito

Raphael Bezerra

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), co-
mentou, em visita ao jornal O Hoje nesta terça-feira (4), os
projetos sociais que pretende ampliar além do desenvolvi-
mento de novos eixos de atuação. Dois dos principais pro-
gramas implementados nos primeiros 100 dias de gestão de
Cruz são o projeto do Renda Família e o IPTU. Ele foi rece-
bido pelo executivo do jornal, josé Allaesse, e conheceu a re-
dação do impresso e da TV O Hoje News.

O primeiro contou com um processo de ampliação das
famílias que recebem o benefício de R$ 300 e um processo
de desburocratização para alcançar as famílias mais carentes
e com dificuldades de acesso ao programa.

Rogério pontuou as conquistas realizadas nesses mais de
100 dias de gestão, mesmo em meio a uma crise provoca-
da pela pandemia da Covid-19. Ele também sinalizou que
novos projetos estão em planejamento e que pretende fa-
zer uma administração histórica na Capital.

O IPTU Social, por exemplo, é um dos programas do Pla-
no de Governo que, lançado em janeiro, automaticamente
atendeu 24 mil famílias goianienses.  Mais de 51 mil famí-
lias serão beneficiadas e não precisarão pagar o  Imposto
Predial e Territorial Urbano de 2021.

Entre as prioridades, o prefeito destacou os programas
sociais e as políticas públicas, visando a retomada do de-
senvolvimento do município. Frisou que as obras da ges-
tão anterior serão concluídas dentro de um novo crono-
grama de trabalho. (Especial para O Hoje)

Rogério Cruz fala
em ampliação de
projetos sociais

Governo lança programa para investir
R$ 12 mi em sinalização viária 

Wesley Costa
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Felipe André

Após perder a invencibili-
dade que durava 20 partidas,
o Atlético Goianiense volta
aos gramados na noite de
hoje, às 19h15 (horário de
brasília), contra o Libertad-
PAR. O duelo é válido pela ter-
ceira rodada do grupo F da
Copa Sul-Americana e o en-
contro será realizado no his-
tórico estádio Defensores Del
Chaco, no Paraguai. Uma vi-
tória coloca o rubro-negro
goiano na liderança e conse-
quentemente na zona de clas-
sificação para a próxima fase.

O time titular será o mesmo
que venceu a primeira partida
internacional, fora do brasil, da
história do clube na última se-
mana. O Atlético Goianiense
ainda não perdeu na fase de
grupos, somou um empate con-
tra o Newell’s-ARG no primei-
ro jogo, na sequência venceu o
Palestino-CHI. No último due-
lo, mesmo com o triunfo, as
chances desperdiçadas pelos
goianos chamaram a atenção.

“Sabemos que o jogo que a
gente fez, contra o Palestino, foi
extremamente difícil, conse-
guimos jogar muito bem, fomos
melhores e marcamos logo no
início da partida que nos deu
tranquilidade. Perdemos mui-
tos gols, mas acredito que isso
não é de todo mal, pois signifi-

ca que criamos bastante e é um
detalhe que podemos corrigir,
para qualificar e continuar
marcando. Está afunilando e es-
sas chances não podemos per-
der, são jogos difíceis e qual-
quer detalhe faz diferença”,
destacou Zé Roberto, autor do
primeiro gol internacional, fora
do brasil, do Atlético Goia-
niense na história.

Pela frente, o Atlético Goia-
niense vai ter o Libertad-PAR
que venceu os dois jogos que
disputou na fase de grupos. Os
paraguaios venceram o Pa-
lestino-CHI por 2 a 0 e na se-
quência bateu o Newell’s-ARG
por 3 a 1. O time chegou na
Sul-Americana após ser eli-
minado na terceira fase pre-
liminar da Libertadores,
quando foi superado pelo
Atlético Nacional-COL.

“É o time (Libertad) do mo-
mento dentro da chave, pos-
suem qualidade, tem jogado
com duas equipes também, G1
e G2 e estão fazendo um gran-

de trabalho. Apesar disso, nada
que possa nos assustar e que
nos impeça de trazer um bom
resultado do Paraguai, nós te-
mos sido fortes, competitivos,
intensos, com marcação na li-
nha alta, nós não mudamos a
nossa forma de trabalho. Acre-
dito que possamos trazer um
grande resultado”, avaliou jor-
ginho, treinador do Atlético.

Para esse duelo, o treinador
jorginho não vai contar com o
atacante Roberson. O atleta que
não enfrentou o Palestino, por
estar suspenso, sentiu um in-
comodo na posterior da coxa di-
reita, no duelo contra o Grêmio
Anápolis na última terça (4) e
passou por um exame de ima-
gem para saber a gravidade.
Como o resultado só sairia após
o clube já ter embarcado, ele
permaneceu em Goiânia. A no-
vidade fica pelo retorno de Oli-
veira, que não havia participa-
do de nenhum jogo da Sul-
Americana, mas também en-
frentou a Raposa pelo Goianão.

Libertad
Assim como o Atlético Goia-

niense, o Libertad-PAR possui
um goleiro experiente e com
passagem no Vasco da Gama.
Martin Silva, de 38 anos, che-
gou na equipe paraguaia em
2019 após cinco temporadas
no time carioca. Em três anos
em sua nova casa, o arqueiro
disputou 105 jogos, sendo 16
nesta atual temporada. 

O “Albinegro” é o terceiro

maior vencedor do Campeo-
nato Paraguaio, com 20 con-
quistas na história, além de
ter terminado em segundo
em 22 oportunidades. Só está
atrás do Olimpia, com 45 tí-
tulos, e do Cerro Porteño,
que já venceu 33 vezes. Na
atual temporada, é o líder
do Torneio Apertura, com 29
pontos conquistados, três a
mais que o Olimpia. (Espe-
cial para O Hoje)

Após perder no
Campeonato
Goiano, Atlético
Goianiense em-
barca para enfren-
tar o Libertad-
PAR, no Paraguai,
valendo a lideran-
ça do grupo F na
Sul-Americana

Em busca de reforços no
mercado antes mesmo do iní-
cio da Série b, o Goiás também
visa parceria com grandes clu-
bes até mesmo para sua base e
em março o clube fechou uma
dessas negociações com o Fla-
mengo, que envolve três atle-
tas de cada agremiação.

Apesar de muitos torcedo-
res do clube esmeraldino
acharem que serve somente
para o profissional, estão en-
ganados. Afinal, três atletas
das categorias de base do
Goiás já deixam o clube rumo
ao Rio de janeiro, que foram
os casos do lateral-esquerdo
Gladson, do volante Vitor Fon-
seca e do atacante Cassiano. 

Na coletiva da última ter-
ça-feira (04/05), foi novamente
perguntando sobre o interes-
se do Goiás em contar com jo-
gadores do time rubro-negro
e então o presidente falou
que aguarda somente a FGF
(Federação Goiana de Fute-
bol) definir um calendário
para as categorias de base
para que três atletas do Fla-
mengo venham.

“Temos a parceria com o
Flamengo e tem três atletas
para vir para o Goiás no se-
gundo semestre e esses atletas
virão para o Goiás nessa par-
ceria”, revelou o dirigente.

Nesse intercâmbio entre
as equipes, o dirigente tam-
bém falou com exclusividade

ao repórter André Rodrigues,
da Sagres 730, que cada clu-
be passará a ter 50% dos di-
reitos econômicos de cada
atleta, tanto os três que irão
para o Flamengo e os três
que chegarão ao Goiás. Além
da parceria com o clube ca-
rioca, o dirigente também
disse que tem tentado o mes-
mo projeto com o Atlético
Mineiro e que as portas estão
abertas para o clube.

Fora da temporada
O Goiás sofreu outra baixa

em seu elenco para a tempo-
rada. Foi constatada uma le-
são de ruptura no ligamento
cruzado anterior no volante
Nathan e o mesmo não deve
voltar a atuar em 2021, se-
gundo o médico do clube.

“Nós realizamos os exa-
mes de imagem e ressonância
magnética que constatou uma
lesão do ligamento cruzado
anterior. Essa é uma lesão
que tem seu tratamento ci-
rúrgico e agora nos próximos
dias vamos estar programan-
do essa cirurgia para o atleta”,
disse Dr. bruno Favaron.

Não será a primeira perda
do clube pela mesma lesão. Se
o Nathan se lesionou no clás-
sico diante do Atlético Goia-
niense, o atacante Lucas Em-
manuel havia se lesionado
diante do Vila Nova, ambos
com a mesma ruptura de li-
gamento. Segundo o médico,
o retorno previsto para os
dois é entre nove e doze me-
ses. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Zé Roberto marcou o primeiro gol internacional, fora do Brasil, do Atlético Goianiense na última semana

Paulo Rogério falou sobre busca de outros parceiros futuramente

Em meio às disputas da
equipe profissional, o Atlé-
tico Goianiense foi convi-
dado pela Confederação
brasileira de Futebol (CbF)
para participar do Cam-
peonato brasileiro de As-
pirantes. A competição é da
categoria sub-23, que per-
mite a utilização de até três
atletas de linha e um golei-
ro acima dessa idade, e o ru-
bro-negro se qualifica pela
posição no ranking de clu-
bes. Apesar da solicitação, o
time goiano optou por re-
cusar e não vai estar entre
os clubes presentes.

“Eu posso utilizar o mo-
mento que a gente está vi-
vendo para responder, hoje
temos que nos desdobrar
para organizar um bom pla-
nejamento para essa se-
quência de jogos em um
curto período de tempo. Es-
tamos jogando três compe-
tições simultâneas, então
para a equipe profissional a
dificuldade de se remodelar
para participar do Sub-23,
que também é um campeo-
nato de idade profissional,
seria difícil. Outro agravan-
te dessa não participação é
que o Atlético vai disputar o
Campeonato brasileiro Sub-
20 e Sub-17. Vamos disputar
um torneio muito forte na
categoria sub-20 principal-

mente, é a competição mais
forte do brasil”, revelou Ra-
fael Cotta, em uma live com
os jornalistas Alex Rodri-
gues, Felipe André e Nathá-
lia Freitas.

O Atlético Goianiense
participou do Aspirantes em
apenas uma temporada, em
2018, quando acabou na
lanterna do grupo A. Foram
oito jogos realizados, ne-
nhuma vitória e três empa-
tes, com cinco derrotas. Em
2020 quem se sagrou cam-
peão foi o Ceará, em uma fi-
nal contra o Vila Nova. Para
2021, o rubro-negro vai par-
ticipar do Campeonato bra-
sileiro Sub-17 e também do
Sub-20, e foram os princi-
pais motivos para a recusa,
de acordo com o coordena-
dor técnico geral do clube,
Rafael Cotta.

“Sabemos que se fosse-
mos disputar o  brasileiro
Sub-23, a gente usaria em
sua grande maioria atletas
dessa idade, do sub-20. Te-
ríamos que montar uma
equipe sub-23 em pouco pe-
ríodo de tempo, de 20 até 23
anos. já disputamos o tor-
neio em 2018, já tivemos
essa primeira experiência e
no momento avaliamos que
seria melhor não partici-
par. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Com calendário cheio na
base, Atlético-GO recusa
participar de campeonato

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Presidente confirma chegada de
jogadores do Flamengo em parceria

GOIÁS

Bruno Corsino/ACG

DuElo pela liderança

Rosiron Rodrigues / Comunicação Goiás

Data: 6 de maio, 2021; Local: estádio Defensores Del chaco, em
assunção-par; Horário: 19h15 (de Brasília); Árbitro: Gery Vargas-
Bol; Assistentes: José antelo-Bol e edwar Saavedra-Bol

t
TÉcnica

Libertad: Martin Silva; iván ra-
mirez, Diego Viera, luis cardozo
e leonel Vangioni; antonio Ba-
reiro, hugo Martinez e Daniel
Bocanegra; adrián Martinez, Se-
bastian Ferreira e iván Franco
Técnico: Daniel Garnero

Atlético: Fernando Mi-
guel; Dudu, nathan, Éder
e natanael; Willian Mara-
nhão, Marlon Freitas e
João paulo; Janderson, art-
hur Gomes e zé roberto
Técnico: Jorginho

xLibertad-PAR Atlético-GO

FICHA



APARECIDENSE

No último final de semana,
a Aparecidense conseguiu sua
sexta classificação na história
para disputar uma semifinal do
Campeonato Goiano. O time
de Aparecida de Goiânia, que
vem fazendo uma ótima cam-
panha no estadual, terminan-
do a primeira fase na lideran-
ça de seu grupo, busca agora,
diante do Vila Nova, voltar a
disputar uma final do esta-
dual, algo que não acontece
desde a temporada 2018. 

O primeiro passo rumo ao
objetivo foi dado ontem à noi-
te, quando a equipe ficou no
empate em 1 a 1 com o Colo-
rado, no Estádio Onésio brasi-
leiro Alvarenga, pelo jogo de
ida das semifinais. Para chegar
à decisão, terá que triunfar
no Estádio Anníbal batista de
Toledo por qualquer placar.
Um novo empate leva a deci-

são da vaga para os pênaltis. 
Um dos destaques do Ca-

maleão até aqui é o atacan-
te Cardoso, que jogou im-
provisado como lateral na
partida de volta das quartas
de finais contra a jataiense.
Segundo o próprio jogador,
esta não é uma função nova
para ele. No Goiás, nos tem-
pos de categoria de base, ele
atuou na posição.

"No jogo contra a jataiense,
voltei a atuar como lateral de-
pois de alguns anos. Nosso ob-
jetivo era a classificação e con-
seguimos. Na base do Goiás, eu
comecei jogando como lateral,
depois, já pelo Trindade, joguei
na lateral também. Mas, no
mesmo Trindade, com o Rap-
hinha (Miranda), que hoje
está na base do Atlético-GO,
eu fui puxado para o ataque.
Então, para mim, não teve di-

ficuldade. Onde o treinador
(Thiago Carvalho) precisar,
estarei à disposição dele”,
disse Cardoso.

Sobre o confronto diante
do Tigre, Cardoso vê sua equi-
pe com totais condições de
chegar ainda mais longe no
Goianão e, portanto, pede ain-
da mais atenção no volta, nos
domínios da Aparecidense,
para poder buscar a vaga na
final da competição. 

“Queremos chegar longe
neste estadual e mostramos
que temos capacidade. Vamos
enfrentar mais um grande de-
safio e esperamos fazer um
bom jogo para conquistar a
vaga na final. Temos que estar
atentos nesta partida e buscar
a vaga dentro do Anníbal ba-
tista de Toledo", comentou o
atacante. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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O atacante quer levar o Camaleão à final do Goianão

Nicolle Mendes/AA Aparecidense

No fim da manhã de on-
tem, o governador Ronaldo
Caiado recebeu, no Salão
Dona Gercina borges Tei-
xeira, no Palácio das Esme-
raldas, bolsistas do Progra-
ma Pró-Atleta e esportistas
goianos de diversas moda-
lidades olímpicas. Os atletas
estão entre os primeiros co-
locados em suas modalida-
des, e alguns já conquista-
ram ou estão em busca de
uma vaga para as Olimpía-
das e Paralimpíadas de Tó-
quio, que estão previstas
para serem realizadas entre
julho e setembro deste ano. 

Estiveram presentes no
evento os atletas Andrey
Muniz e Hélcio Perilo, do
tiro com arco, jani Freitas
batista, Luiza Fiorese Guiso,
Nurya de Almeida e Pame-
la Pereira, do vôlei sentado,
josilene Alves Ferreira, do
halterofilismo, Lindsey Lo-
pes, do atletismo, Márcia
Fernandes, do ciclismo,
Thaís Fraga Severo, do tênis
de mesa, e Vitório da Costa
Araújo Filho, do basquete
de cadeira de rodas.

Na oportunidade, Caiado
agradeceu a dedicação deles

ao esporte e garantiu que as
parcelas do programa se-
guirão sendo pagas sem atra-
sos. Desde janeiro deste ano,
em uma iniciativa inédita, o
Pró-Atleta está sendo pago
mensalmente. No total, serão
investidos R$ 3 milhões em
2021, que já somam R$ 6 mi-
lhões desde 2019.

O governador revela sua
intenção em dar aos atletas
mais conforto para realiza-
rem seus treinamentos,
dando-lhes ambientes pro-
pícios para a realização das
atividades, aparelhos utili-
zados nas grandes compe-
tições internacionais e uma
quantia em dinheiro.

“Temos que criar am-
bientes propícios para ati-
vidades, com aparelhagem
de competições maiores,
complemento financeiro
para arcar com despesas.
Tudo isso tem que ser pu-
blicizado, para motivar
competições e mostrar o
efeito produtivo aos jo-
vens, que acreditam e gos-
tam do esporte, nas mais
variadas formas”, disse
Caiado. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Governador recebe
atletas goianos de
alto rendimento

ESPORTES OLÍMPICOS

Victor Pimenta

A primeira partida da se-
mifinal do Goianão terminou
tudo igual e tudo aberto para o
jogo de volta. Vila Nova e Apa-
recidense fizeram um bom
jogo e acabou em 1 a 1 o pri-
meiro confronto na noite des-
ta quarta-feira (5/5), no estádio
Onésio brasileiro Alvarenga.
Os autores dos gols foram He-
nan, para o colorado e Ricardo
Lima, para a Cidinha. A parti-
da ainda teve Saimon expulso
no final do jogo. 

Primeiro Tempo
Quarenta e cinco minutos

bastante pegados e com muita
movimentação das duas equi-
pes. Um primeiro tempo de
semifinal bem equilibrado, ten-
do grandes chances para os
dois lados. Alan Mineiro e
Dudu em cobranças de falta pa-
raram na defesa da Cidinha. A
falta levou perigo mais uma
vez e após passar da primeira
trave, Donato finalizou rente ao
gol. Henan também teve a
chance de abrir o placar, mas
Tony defendeu em dois tempos.
No lado da Aparecidense, Ro-
bert quem agitou a partida no
lado esquerdo criando belas jo-
gadas e perigos de gol. bruno
Henrique de longe foi quem

mais se aproximou do gol de
Georgemy. Albano e Alex Hen-
rique tiveram oportunidades
na bola parada. Nos acrésci-
mos, confusão na área e briga
que começou entre Arthur Re-
zende e Ricardo Lima, mas a
turma do deixa disso afastou o
clima tenso. 

Segundo Tempo
A volta do intervalo contou

com gol relâmpago do time co-
lorado e menos de um minuto
Pedro bambu cruzou na me-
dida e uma cochilado da de-
fesa da Aparecidense, Henan
só empurrou pra rede. A Cidi-
nha foi buscar o empate após
o gol sofrido e depois de uma

substituição, o placar também
mudou. Cruzamento de Alba-
no em escanteio e Ricardo
Lima cabeceou. A bola ainda
bateu em Donato antes de ba-
lançar as redes. As mudanças
nas duas equipes fizeram com
que o jogo ficasse mais solto e
mais disputado ainda. Adriel
de longe arriscou para linda
defesa de Georgemy. Negueba
em jogada individual achou
Albano que bateu, acertando a
defesa. No lado colorado, bela
enfiada de bola de Thiaguinho
para Pedro júnior que por
pouco não aproveitou a chan-
ce completando em gol. Ainda
deu tempo de Saimon tomar
o segundo amarelo e ser ex-

pulso. Fim de jogo no Oba,
tudo igual entre Vila Nova 1

e Aparecidense também 1.
(Especial para O Hoje)

Vila Nova e Apare-
cidense empatam
em primeira parti-
da da semifinal e
levam decisão
para o Aníbal 

tuDo abErto para a volta 

Henan (atrás) foi responsável pelo gol colorado na partida com apenas um minuto do segundo tempo

Afonso Cardoso

Data: 05 de maio de 2021. Horário: 20h30. Local: estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Jefferson Ferreira.
Assistentes: Fabrício Vilarinho (FiFa) e leone carvalho. Gol: he-
nan 1’2T (Vila nova); ricardo lima 12’2T (aparecidense) 

TÉcnica

Vila Nova: Georgemy, celsi-
nho (Thiaguinho), rafael Do-
nato, Saimon e Willian Formi-
ga; Dudu, arthur rezende e
alan Mineiro (João pedro); pe-
dro Bambu, henan (pedro Jú-
nior) e Kelvin (Walisson Maia).
Técnico: Wagner lopes

Aparecidense: Tony; adriel,
renato, ricardo lima e Mat-
heus Barros; Bruno henrique,
rodriguinho e albano (alisson
Taddei); Uederson (negueba),
alex henrique (cardoso) e ro-
bert (Washington).
Técnico: Thiago carvalho

Vila Nova 1x1 Aparecidense

t
FICHA

Cardoso pede atenção 
diante do Vila Nova

copa sul americana

Times P J V E D GP GC SG

F

6 2 2 0 0 5 1 4

4 2 1 1 0 1 0 1

4 3 1 1 1 2 3 -1

0 3 0 0 3 0 4 -4

Libertad

Atlético-GO

Newell's Old Boys

Palestino
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João Paulo Alexandre

A prefeitura de Goiânia
anunciou a pintura de mais
125 faixas da chamada ‘moto-
box’, que são as faixas prefe-
renciais para motos nos cruza-
mentos das vias de grandes flu-
xos da cidade. De acordo com a
Secretaria Municipal de Mobi-
lidade (SMM), a sinalização tem
como objetivo retirar as moto-
cicletas do meio dos carros du-
rante a espera semafórica e,
assim, evitar acidentes.

Segundo a SMM, essa fina-
lizações já foram incluídas no
orçamento no  novo asfalto
que será feito pela cidade. Os
trabalhos ganharam novo fô-
lego com o término do perío-
do chuvoso. As próximas vias
da cidade que vão receber a si-
nalização são as avenidas T-1
e T-2. Até o momento, a mo-
tobox já foi pintada nas ave-
nidas Segunda Radial, jamel
Cecílio, 136, República do Lí-
bano, dentre outras.

O secretário de Mobilidade,
Horácio Melo, afirma que a
instalação dessas faixa é uma
oportunidade de se mostrar
respeito para os que são mais
frágeis no trânsito, que, se-
gundo ele, são os motociclistas,
ciclistas e pedestres. “Vamos re-
forçar essas campanhas no
nosso Maio Amarelo. Quere-
mos mostrar à população a
necessidade do respeito ao pró-
ximo no trânsito”, destacou.

Goiânia se destaca como a

cidade brasileira com a maior
quantidade de motos: são 18.4
veículos a cada 100 habitantes,
segundo dados do levanta-
mento feito pelo Mapa da Mo-
torização Individual no brasil.
O Departamento Estadual de
Trânsito (Detran-GO) traz que
246 mil motocicletas circulam
diariamente na Capital.

Segurança depende 
de comportamento

O professor de Transportes
do Instituto Federal de Goiás
(IFG), Marcos Rothen, destaca
que as faixas são seguras para
os motociclistas, mas tudo vai

depender do comportamento
de todos que estão no trânsi-
to. “Numa situação normal
(sem a faixa) os motociclistas
ultrapassam os carros para-
dos e acabam invadindo as
faixas de pedestres ou então
ficam no meio dos carros. Ao
avançarem nas faixas de pe-
destres causam riscos para
esses. Ao ficarem no meio dos
carros quando arrancam cau-
sam conflitos”, conta.

Marcos destaca que sem-
pre é necessário fazer um pa-
râmetro sobre como anda o
funcionamento da faixa para
saber se as pessoas estão res-

peitando a sinalização. Isso,
segundo ele, só é possível
através de fiscalização. Ape-
sar disso, ele afirma que ou-
tros fatores devem ser leva-
dos em consideração.

“Além da faixa é necessário
que se tenha uma placa vertical
informando que ali existe essa
faixa. Sem a placa as pessoas
não conseguem perceber que
existe a faixa. A não colocação
da placa é uma falha grave.
Quanto à sinalização horizon-
tal (faixas) em Goiânia é muito
deficiente, de baixa qualida-
de, tem uma vida útil muito
curta. Isso ocorre tanto pela

possível baixa qualidade da
tinta usada quanto pela quan-
tidade de tinta usada (mas isso
é uma possível causa)”, afirma.

Apesar das faixas auxilia-
rem os motociclistas, muitos
deles são imprudentes no trân-
sito. Marcos Rothen afirma que
a Capital precisa investir ainda
mais em fiscalização para evi-
tar que motociclistas cometam
esses abusos nas vias. “As maio-
res vítimas dos acidentes são os
pedestres. Os motociclistas co-
metem muitos abusos, para
eles não tem mão de direção
nem semáforo fechado. Assim
as motos nem sempre são víti-
mas, mas muitos são os causa-
dores dos problemas. Não é
possível que as motos, por
exemplo, usem a calçada como
via de tráfego”, reforça.

Locais sem sinalização
Segundo ele, sem essas mu-

danças, a campanha do Maio
Amarelo - mês de conscienti-
zação contra a violência no
trânsito - não faz sentido.
Além disso, ele critica o fato de
que, na Capital, as vias não ga-
nharem sinalização após os
reparos na pavimentação as-
fáltica. “No caso dos locais
que são recapeados a Prefei-
tura de Goiânia comete uma
ilegalidade, pois o Código de
Trânsito brasileiro exige que
uma via só pode ser liberada
ao público com a sinalização
completa implantada”, finali-
za. (Especial para O Hoje)

O programa Sinaliza Goiás
levará a implantação e revita-
lização viária de 127 municí-
pios goianos. O lançamento
do programa ocorreu na ma-
nhã desta quarta-feira (5) no
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran-GO) e a sole-
nidade contou com a presença
do governador Ronaldo Caia-
do. Nessa primeira etapa, serão
destinados R$ 12 milhões.

A novidade aconteceu du-
rante a abertura oficial do
Maio Amarelo, que está pre-
sente em mais de 30 países.
“Até o final do nosso mandato,
em 2022, todos os 246 muni-
cípios estarão 100% atendi-

dos na sinalização de trânsito”,
informa o governador.

O projeto foi desenvolvido
pelo Governo de Goiás para
ajudar os municípios goianos
a cumprirem o que estabelece
a legislação federal sobre o
que se refere à sinalização. O
programa é dividido em eta-
pas e vai contar com a aquisi-
ção de mais de 30 mil placas e
implantar mais de 300 mil
metros quadrados de sinali-
zação horizontal. As primeiras
cidades beneficiadas pela ini-
ciativa são Abadiânia, Águas
Lindas, Alexânia, Cabeceiras,
Cidade Ocidental, Cristalina,
Formosa, Luziânia, Novo

Gama, Santo Antônio do Des-
coberto e Valparaíso.

“O Sinaliza Goiás, assim
como o Movimento Maio Ama-
relo, simboliza a convergência
de força e objetivos em prol da
construção de um trânsito
mais seguro e humano para to-
dos os goianos”, defendeu o
presidente do Detran-GO, Mar-
cos Roberto Silva.

O presidente ainda desta-
cou dados do Observatório
Nacional de Segurança Viária
para mostrar a importância da
atuação do programa para a
segurança do trânsito. “Uma
pessoa morre a cada 15 mi-
nutos vítima de acidentes de

trânsito. É bom lembrar que
não são apenas números. São
pessoas com planos, com fi-
lhos, com pais e com amigos.
Pessoas que tiveram a vida e
os sonhos interrompidos. Não
podemos pactuar com essa
realidade”, defendeu.

A sinalização urbana, de
acordo com o Código brasi-
leiro de Trânsito (CTb), é
uma atribuição dos municí-
pios, entretanto, diante da
falta de estrutura de algumas
cidades goianas e de técnicos
especializados para o plane-
jamento viário, o Governo
de Goiás, sensível às neces-
sidades da população, de-

senvolveu o programa que si-
nalizará o Estado de norte a
sul, diminuindo o índice de
acidentes de trânsito.

Dos 127 municípios aten-
didos na primeira etapa do
programa, 58 serão contem-
plados com materiais de si-
nalização viária. O Detran-GO
vai adquirir 14.140 placas de
sinalização vertical e im-
plantar 144.390 metros de si-
nalização horizontal. Os ou-
tros 69 municípios serão aten-
didos por empresas terceiri-
zadas. Elas devem implantar
15.630 placas e 157.350 me-
tros quadrados de sinalização
horizontal.

Faixas, conhecidas como motobox, serão colocadas nos principais cruzamentos de Goiânia

Governo anuncia sinalização em 127 municípios

Especialista afirma que a faixa exclusiva para motos ajuda na redução de acidentes, mas conscientização é necessária para que isso aconteça

Goiânia é a maior cidade em número de motos: são 18.4 veículos a cada 100 habitantes

Goiânia deve ganhar mais 125
faixas exclusivas para motos
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Daniell Alves

O cronograma de vacinação dos profissionais da área
de segurança do Estado está indefinido. Após o ministro
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), sus-
pender a sentença que autorizava a vacinação contra a
Covid-19 a todos os profissionais da categoria, o Estado
afirma ainda aguardar a intimação. Goiás já aplicou 16
mil primeiras doses e 4.352 segundas doses em profis-
sionais da Segurança.

Em nota ao O Hoje, a Procuradoria-Geral do Estado
de Goiás (PGE-GO) afirma que o “Estado ainda não foi
intimado da decisão. Assim que isso acontecer, irá se ma-
nifestar nos autos”, diz a nota. A reportagem também en-
trou em contato com a Secretaria de Segurança Pública
(SSP), que informou que somente a PGE iria se manifestar
sobre o assunto.

A vacina dos integrantes das forças de segurança teve
início em 29 de março, quando o decreto estadual au-
torizou a vacinação da categoria. A partir daquele dia,
5% dos imunizantes que chegam ao Estado eram desti-
nados aos profissionais.

Contudo, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) en-
trou com um recurso, recomendando que fosse obede-
cido o Plano Nacional de Imunização. O documento de-
termina que apenas profissionais que estejam exclusi-
vamente em atividades operacionais, em contato com o
público em geral, fossem vacinados. O juiz Carlos Mag-
no Rocha da Silva acatou o pedido do MP em 1ª instân-
cia, porém o presidente do Tribunal de justiça (Tj), o de-
sembargador Carlos Alberto França, derrubou a limitar,
mantendo a vacinação integral das forças de seguran-
ça e salvamento.

Desse modo, o ministro Edson Fachi diz que é ne-
cessário seguir o Plano Nacional de Imunização e que
não cabe ao STF julgar as prioridades dentro da vaci-
nação. Entretanto, a decisão não esclarece se os servi-
dores que já foram imunizados com a primeira dose po-
derão tomar o reforço.

“Definiu ser obrigação da União planejar e promover
a defesa permanente contra calamidades públicas e de-
terminou ao Governo Federal que divulgasse, com base
em critérios técnicos-científicos, a ordem de preferência
entre os grupos prioritários, especificando, dentro de cada
grupo, a ordem de precedência dos subgrupos nas dis-
tintas fases de imunização”, afirma o ministro.

Policiais afastados pela doença
Desde o início da pandemia da Covid-19, um em cada

sete policiais foi afastado por conta da doença. Segun-
do dados da SSP, mais de 2,2 mil dos 15.467 servidores
tiveram a doença. Goiás ocupa o sexto lugar com menor
número percentual de contaminados entre as forças po-
liciais. já a taxa de ocorrência de casos de infecção por
Coronavírus entre o efetivo total da SSP apresenta uma
taxa de infecção superior a 18%.

Educação
A decisão do STF também pode refletir na imuniza-

ção dos trabalhadores da Educação. O Estado trabalha
para incluir esta categoria e projeta o término da vaci-
nação até agosto deste ano para dar início às aulas pre-
senciais. Atualmente, somente na rede estadual, o quan-
titativo de trabalhadores é superior a 105 mil, conside-
rando os servidores dos ensinos básico e superior. Estes
estão incluídos no grupo prioritário de acordo com o Pla-
no Nacional elaborado pelo Estado. No entanto, confor-
me o documento, há outros grupos na frente, como a po-
pulação em situação de rua, população privada de li-
berdade e pessoas com deficiências permanente grave.

A vacinação na Educação deve envolver as unidades
municipais, estaduais, federais e rede privada. “Não
adianta vacinar apenas o professor, mas sim todos os
trabalhadores. Sem vacinação pode ocorrer até uma
possível terceira onda”, revela a titular da Secretaria
de Educação do Estado (Seduc), Fátima Gavioli. Segundo
ela, o que poderia atrasar os projetos é de repente não
ter vacina para o brasil. “A vacina só tem um caminho
para adquirida, que é pelo Governo Federal”. (Especial
para O Hoje)

Goiás já aplicou 16 mil primeiras doses na Segurança 

O Governo de Goiás, por
meio da Diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciária
(Dgap), recebeu, nesta semana,
seis ônibus e um furgão para
realizar o transporte de de-
tentos. Os veículos foram en-
tregues pelo Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen)
em uma solenidade oficial, na
cidade de São Paulo. juntos, os
sete veículos somam um in-
vestimento de aproximada-
mente R$ 2,5 milhões. 

O diretor-geral de Admi-
nistração Penitenciária, te-
nente-coronel Rasmussen Ro-
drigues, recebeu os veículos do
ministro da justiça e Seguran-
ça Nacional, Anderson Torres,
e da diretora do Depen, Tânia
Fogaça. A cerimônia também

marcou a entrega de veículos
para chefes do sistema peni-
tenciário de outros estados.

No dia 09 de abril, a Dgap já
havia recebido três ônibus para
transporte de presos, em um in-
vestimento de R$ 1,2 milhão, re-
sultado de um termo de doação
firmado por intermédio do Mi-
nistério da justiça e da Segu-
rança Pública. Em menos de
um mês, Goiás recebeu nove
ônibus para somar na frota do
sistema penitenciário. 

Segundo o diretor Geral
de Administração Penitenciá-
ria, os veículos vão reforçar a
estrutura para a realização
do transporte de presos com
mais segurança. "O Governo
de Goiás agradece ao Governo
Federal por este investimento

em nossa administração”, dis-
se o tenente-coronel Rasmus-
sen Rodrigues, que represen-
tou o governador Ronaldo
Caiado na solenidade de en-
trega dos veículos.

Antes da cerimônia, o dire-
tor fez uma visita à Peniten-
ciária josé Parada Neto, em
Guarulhos. Ele estava acom-
panhado do gerente de Assis-
tência Policial Militar, major
Alex jorge das Neves, da coor-
denadora de Transporte da
Polícia Penal, Verônica Gomes
Ribeiro, integrantes do Grupo
Tático de Ações e Escolta
(GTAE) e de outras unidades da
instituição. A equipe da Dgap
foi recebida pelo diretor do es-
tabelecimento penitenciário,
André Luiz Alves. 

Goiás recebe mais sete veículos
para transporte de detentos

STF suspende
vacinação de
profissionais 
da Segurança

tRÁPIDAS

STF reafirma garantia constitucional
do investigado durante inquérito

A Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF), por maioria, concedeu Ha-
beas Corpus (HC) de ofício a uma mulher
condenada por tráfico de drogas e consi-
derou nula a suposta declaração firmada
por ela perante policiais militares no mo-
mento da abordagem que resultou na sua
prisão em flagrante pelo crime de tráfico de
drogas. Segundo os ministros, a mulher não
foi advertida acerca do seu direito de per-
manecer em silêncio.O colegiado negou
provimento ao agravo regimental no Re-
curso Ordinário em Habeas Corpus (RHC)
170843, interposto pelo Ministério Público
Federal (MPF), e determinou o restabele-
cimento da sentença do juízo da Primeira
Vara de Taquaritinga (SP) que a condenou
por posse de drogas para uso próprio (ar-
tigo 28 da da Lei de Drogas - Lei

11.343/2006) a penas de advertência e
prestação de serviços à comunidade, com
direito de recorrer em liberdade.Para o re-
lator, ministro Gilmar Mendes, é evidente
a obrigação de o Estado-policial informar
ao preso de seu direito ao silêncio não ape-
nas no interrogatório formal, mas logo no
momento da prisão efetuada por policial
militar. Mendes também considerou que
deve ser afastada a licitude da prova rela-
cionada à droga apreendida na residência,
porque a invasão não foi amparada em fun-
dadas razões que indicassem que, dentro da
casa, estariam ocorrendo situação de fla-
grante delito.Ficou vencido no julgamento
– sempre ele - apenas o ministro Nunes
Marques, que não verificou flagrante ile-
galidade que justificasse a concessão do ha-
beas corpus de ofício.

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

Jurídica

A Segunda Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
condenou a Via Varejo S.A.,
rede de comércio respon-
sável pelas lojas Casas bahia
e Ponto Frio, ao pagamento
de horas extras a um em-
pregado, diante da sua au-
sência à audiência de ins-

trução do processo. Para o
colegiado, não há como con-
siderar válidos os cartões de
ponto juntados pela em-
presa e impugnados pelo
trabalhador, já que, em ra-
zão da revelia, não foi pos-
sível a produção de provas
na audiência marcada.

Dispensabilidade de
preposto em audiência

Competência dos Juizados
Especiais Federais

Para a 1ª Seção do TRF1,
as causas que possuem ins-
trução processual comple-
xa, com a realização de pe-
rícias, para fins de reco-
nhecimento de tempo de
serviço especial, não se in-
cluem na competência dos
juizados Especiais Federais.
Para o relator, desembar-
gador federal joão de Sou-

sa, as causas com instruções
complexas, com perícias,
para fins de reconheci-
mento de tempo de serviço
especial, “não se incluem na
competência dos juizados
Especiais Federais, por não
atender aos princípios da
oralidade, simplicidade, in-
formalidade, economia pro-
cessual e celeridade”. 2 Câmara Municipal de

Goiânia – Foi aprovado pro-
jeto de lei que garante priori-
dade à vaga em instituições
públicas de educação infantil
do município, direta ou con-
veniada para crianças cujas
mães sejam adolescentes, com
idade até 18 anos.

2 “Não fui eu não, senhor!”
– Para STj, mentir em teste-
munho para evitar ser incri-
minado não é crime.

2 Ousadia passiva de puni-
ção exemplar – Agentes pri-
sionais estão afrontando deci-
são do TjGO ao não permiti-
rem que advogados tenham
respeitadas as suas prerroga-
tivas de acesso presencial com
seus clientes presos.

O Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Goiás
aprovou o projeto de lei nº
1770/20, que tem o objeti-
vo de instituir medidas a
serem tomadas pela popu-
lação goiana e autoridades
durante os períodos de ca-
lamidade pública em Goiás.

Medidas
rigorosas de
contenção ao
Covid-19 

Controlado pelo
descontrolado

O Projeto de Lei 1293/21,
do Poder Executivo, substitui
a legislação atual de defesa
sanitária por um novo mo-
delo de fiscalização agrope-
cuária baseado em progra-
mas de autocontrole execu-
tados pelos próprios agentes
regulados (produtores agro-
pecuários e indústria). O tex-
to tramita na Câmara dos
Deputados. A proposta trata
ainda dos procedimentos
aplicados pela defesa agro-
pecuária e institui o Progra-
ma de Incentivo à Confor-

midade em Defesa Agrope-
cuária, para estimular o aper-
feiçoamento dos sistemas de
garantia de qualidade dos
agentes regulados. O governo
afirma que o aperfeiçoa-
mento da fiscalização agro-
pecuária é uma exigência do
mercado. Alega ainda que o
texto dá maior autonomia e
responsabilização aos fabri-
cantes de insumos e produtos
agropecuários, permitindo
que o Estado direcione as
ações de controle para as
atividades de maior risco.
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Maiara Dal Bosco

Foi iniciado ontem (05) em
Goiânia, a vacinação contra a
Covid-19 em pessoas com co-
morbidades. O atendimento,
que está sendo realizado em
12 unidades de saúde da Ca-
pital e que compreende ini-
cialmente a utilização das va-
cinas Pfizer/bioNTech, imu-
nizante que exige armazena-
mento em baixas temperatu-
ras, acabou sendo mais tran-
quilo do que o esperado em
alguns postos para o primei-
ro dia de imunização deste
grupo, que é um dos maiores
dentre os prioritários.

“Acredito que o motivo
para locais mais tranquilos foi
que muitas pessoas ainda não
tinham o laudo exigido, o que
diminui as aglomerações”,
afirma Grecia Carolina Pes-
soni, diretora de Vigilância
Epidemiológica de Goiânia.
A expectativa, segundo ela, é
de que a procura aumente
porque muitas pessoas não
sabiam das exigências

Outros postos de vacinação
da Capital, entretanto, acaba-
ram registrando tumultos, já
que algumas pessoas, que não
teriam conseguido realizar o
agendamento pelo aplicativo,
acabaram indo aos locais para
buscar informações. Sobre esta
questão, o Superintendente de
Vigilância em Saúde de Goiâ-
nia, Yves Mauro Ternes, expli-
cou que o aplicativo apresen-
tou períodos de instabilidade.

“Devido à grande procura,
o aplicativo teve algumas ins-
tabilidades no dia de ontem
e até mesmo algumas mu-
danças foram feitas para me-
lhorar o cadastramento das
pessoas nesse momento. En-
tão a vacinação nesse mo-
mento tem critérios tanto
por idade quanto pela co-

morbidade em questão. Por
exemplo, portadores de Sín-
drome de Down, podem fazer
o agendamento acima de 18
anos, assim como as gestan-
tes com comorbidade acima
de 18 anos e pessoas com
doença renal crônica tam-
bém acima de 18 anos. Po-
rém, as demais doenças e co-
morbidades somente as pes-
soas acima de 55 anos nessa
primeira fase”, disse.

Segundo o Superintenden-
te, foi pactuado com a Secre-
taria Estadual de Saúde (SES-
GO) que é importante que as
pessoas tenham o laudo pa-
dronizado com as comorbi-
dades. “Para facilitar ao mé-
dico assistente que for pres-
crever esse relatório médico,
mas caso não tenha esse lau-
do padronizado, com as doen-
ças todas elencadas, pode sim
levar o receituário médico
com a doença descrita no pró-
prio receituário médico”. Afir-
mou Yves, ressaltando que,
se a pessoa que tem somente
a receita com o medicamento
e não tem a doença, esse do-
cumento não será aceito, e
por tanto, a pessoa não con-
seguirá ser vacinada.

Requisitos
Podem se vacinar contra a

Covid-19 nesta primeira fase,
pessoas com Síndrome de
Down, de 18 anos a 59 anos,
pessoas com doença renal crô-
nica em terapia de substituição
renal (diálise), de 18 a 59 anos,
gestantes e puérperas com co-
morbidades, de 18 a 59 anos,
pessoas com comorbidades, de
55 a 59 anos, além das pessoas
com Deficiência Permanente
cadastradas no Programa de
benefício de Prestação Conti-
nuada (bPC) de 55 a 59 anos.

Para o atendimento, é ne-
cessário que a pessoa leve do-
cumento pessoal com foto,
CPF, comprovante de endere-
ço e o Formulário da Vacina-
ção do Grupo com Comorbi-
dades. Este deve ser devida-
mente preenchido, datado, as-
sinado e carimbado pelo mé-
dico responsável pelo acom-
panhamento do paciente. 

No caso das gestantes e
puérperas, isto é, mulheres
com até 45 dias após o parto,
deverá ser providenciado, ain-
da, cópia e original de relató-
rio médico ou prescrição mé-
dica da vacina com a indica-
ção da comorbidade. 

Postos
A Secretaria Municipal da

Saúde disponibilizou 12 uni-
dades de saúde para armaze-
namento das doses, conforme
orientação do próprio labo-
ratório. Por isso, neste mo-
mento, não foram determi-
nados drive thru para a vaci-
nação destes pacientes. A or-
ganização destes atendimen-
tos é feita pelo agendamento
através do app Prefeitura 24
horas, mas a SMS destaca que
o cadastro não significa agen-
damento, e que por isso, é ne-
cessário que o usuário con-
firme a data de vacinação,
uma vez que seu grupo esteja
liberado. Com o agendamento
feito, basta seguir ao posto
agendado, munido da docu-
mentação exigida.

Os postos de saúde que estão
aplicando a imunização destes
grupos são: Upa Novo Mundo,
Upa Chácara do Governador,
CSF Residencial Itaipu, Ciams
Novo Horizonte, CSF boa Vista,
CSF Novo Planalto, CSF jd Gua-
nabara I, CSF São Francisco,
CSF Vera Cruz II, UPA jardim
América, CSF Leste Universitá-
rio e CS Cidade jardim. (Espe-
cial para O Hoje)

Exigência de com-
provação e agenda-
mento causou cená-
rios diferentes em
postos da Capital

Falta de laudo médico
esvazia postos de vacinação

Instabilidade
no app de
agendamento
também é
atribuída à
baixa adesão
ao primeiro dia
de vacinação
do grupo com
comorbidades

Com mais de 562 mil casos
confirmados de Covid-19, as
taxas de ocupação das Uni-
dades de Terapia Intensiva
(UTIs) exclusivamente desti-
nadas ao tratamento do novo
coronavírus seguem abaixo
de 80% em Goiás. Em Goiânia,
na rede municipal, a taxa de
ocupação em UTIs ontem era
de 63,77%, com 100, dos 295
disponíveis para internação.
Os hospitais sob gestão do Es-
tado, registravam taxa de ocu-
pação de 78,77%, o que re-
presentava 114, dos 570 dis-
poníveis para internação.

já com relação aos leitos
de enfermaria também desti-
nados ao tratamento da Co-
vid-19, na rede Municipal, on-
tem era de 67,40%, ou seja, 59,
dos 207 leitos encontravam-se
disponíveis. Na rede estadual,
por sua vez, o percentual de
ocupação era de 54,71%, com
298, dos 726 leitos disponíveis.

Comparativo
No comparativo com o dia

anterior, é possível observar
uma pequena queda.  Goiânia

registrava 79,96% de ocupação
dos leitos de UTI nos hospitais
sob gestão estadual, enquanto
que a rede municipal, registra-
va a ocupação era de 64,47% nos
leitos para tratamento da Covid-
19. Nas enfermarias, a taxa re-
gistrada era de 56,71% na rede
estadual, e 65,93% na rede mu-
nicipal, respectivamente.

Com relação ao início da se-
mana, na segunda-feira (03), se-

gundo a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), a taxa de ocu-
pação registrada já era a menor
do que a registrada na semana
anterior. De acordo com a pas-
ta, a porcentagem de leitos de
UTI pelos SUS ocupados na Ca-
pital era de 71,9% na segunda-
feira (26). já no dia 27, as taxa
eram de 69,20%. No dia 28,
72,20% dos leitos de UTI para
Covid-19 estavam ocupados.

Na rede estadual, houve uma
pequena alta entre o sábado
(01), feriado do Dia do Traba-
lhador, já que, no primeiro dia
do mês a taxa era de 75,35% e
na segunda-feira (03) passou a
ser 84,74%.

Reforço de cuidados
Mesmo diante de diminui-

ção nas taxas de ocupação das
UTIs, o médico sanitarista e

professor de Saúde Pública do
Centro Universitário São Ca-
milo, Sérgio Zanetta, lembra
que, apesar de este cenário
ser um bom sinal, ainda não é
a solução para o momento em
que vivemos. “A conta é sim-
ples porque os casos que esta-
mos vendo hoje, são casos de
pessoas que contraíram a doen-
ça há pouco mais de 10, 14 dias.
Isso significa, que os óbitos e a
ocupação de leitos de UTI são
referentes a casos que se con-
taminaram cerca de 30 dias
atrás, já que se leva em conta a
contaminação, o aparecimen-
to da doença e mais três a qua-
tro semanas de internação”,
pontou o médico.

Até o momento, Goiás já
vacinou 976.105 pessoas com a
primeira dose de vacina contra
a Covid-19. Com relação a se-
gunda dose, já foram imuni-
zadas 501.851 goianos. O Esta-
do já recebeu 2.066.830 doses
de imunizantes, sendo
1.223.080 da CoronaVac,
826.200 da AstraZeneca e
17.550 da Pfizer. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

Ocupação de UTIs e enfermaria seguem em queda
LEITOS

As taxas de ocupação das UTIs Covid seguem abaixo de 80% 
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A Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) in-
formou nesta terça-feira (4)
que iniciou uma análise em
tempo real da vacina Coro-
naVac, da chinesa Sinovac,
contra a covid-19, com base
em resultados prelimina-
res de testes com animais e
humanos que indicam que
o produto gera resposta
imunológica contra o novo
coronavírus.

Dados da vacina serão
analisados à medida que
se tornarem disponíveis
para ajudar a acelerar
possíveis aprovações, dis-
se a EMA.

Trata-se da primeira

vacina chinesa que a
agência estuda em tempo
real, e a quarta vacina
contra covid-19 sob aná-
lise - as outras são as da
CureVac, da Novavax e a
russa Sputnik V.

A vacina da Sinovac
mostrou taxas de eficácia
de 50% a 90% em estudos
diferentes, e atualmen-
te tem autorização de
uso na China, Indonésia,
no brasil e na Turquia,
entre outros.

Ela utiliza versões ina-
tivadas ou mortas do vírus
SARS-CoV-2 para ajudar o
sistema imunológico a fa-
bricar anticorpos. (ABr)

Agência europeia inicia
análise em tempo 
real da CoronaVac

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) apelou ontem (5)
para a necessidade de reduzir
desigualdades no acesso a uma
boa higiene das mãos e outras
medidas de prevenção e con-
trole de infeções nos países
mais pobres.

No Dia Mundial da Higieni-
zação das Mãos, a OMS lança
um portal de monitoramento
online que ajudará os países a
identificarem as falhas e a re-
solver os problemas.

Em comunicado, a organi-
zação considera que a higiene
das mãos é "um sério desafio a
qualquer momento". Destaca
que a pandemia de covid-19
mostrou dramaticamente a im-
portância da prática na redu-
ção do risco de transmissão,
quando usada como parte de
um pacote abrangente de me-
didas preventivas.

Uma boa higiene das mãos
"também é vital na prevenção
de quaisquer infecções ad-
quiridas nos cuidados de saú-
de, na propagação da resis-
tência antimicrobiana e ou-
tras ameaças emergentes à
saúde", afirma.

A OMS lembra que a infe-
ção adquirida durante a pres-
tação de cuidados de saúde é
"um grande problema glo-
bal" e que os doentes nos paí-
ses subdesenvolvidos têm
duas vezes mais probabili-
dade de se infectarem nessas
circunstâncias do que os dos
países mais ricos (15% e 7%,
respectivamente).

O risco em unidades de cui-

dados intensivos, principal-
mente em recém-nascidos, é
entre duas e 20 vezes maior, diz
a OMS. Segundo a organiza-
ção, em alguns países subde-
senvolvidos apenas um em
cada dez profissionais de saúde
pratica a higiene adequada das
mãos enquanto cuida de pa-
cientes com alto risco de infec-
ções, porque "simplesmente
não tem instalações para isso".

A OMS diz ainda que a fal-
ta de recursos financeiros e a
falta de condições de infraes-
trutura são os principais desa-
fios para avançar nessa área.
Informa que o relatório de ba-
lanço global de 2020 sobre o
programa Wash (lavagem de
mãos) em unidades de saúde
revela que, globalmente, uma
em cada quatro unidades de

saúde não tem serviços básicos
de água e uma em cada três,
produtos suficientes para hi-
gienizar as mãos.

De acordo com o relatório
da OMS que abrange 88 paí-
ses, o nível de progresso dos
programas de higiene das
mãos e prevenção e controle
de infecções foi significati-
vamente menor nos países
subdesenvolvidos.

Em 2018, apenas 45% dos
países mais pobres tinham um
programa nacional desse gê-
nero implementado, em com-
paração com 53% a 71% dos
países mais ricos. O orçamen-
to definido para esse programa
estava disponível apenas em
5% dos países subdesenvolvi-
do, em comparação com 18% a
50% dos países mais ricos.

Embora existissem dire-
trizes nacionais sobre práti-
cas de higiene e desinfeção
das mãos em 50% dos países
subdesenvolvidos e entre
69% e 77% dos países mais ri-
cos, apenas 20% e entre 29%
e 57%, respectivamente, ti-
nham planos e estratégias de
implementação.

Em geral, apenas 22% de
todos os países monitoraram
a aplicação e o impacto desses
programas.

Ao admitir que poucos paí-
ses têm capacidade para mo-
nitorar esses programas com
eficácia, a OMS considera que
o primeiro portal agora lança-
do "é uma plataforma online
protegida para os países reco-
lherem dados de maneira pa-
dronizada e fácil de usar, além

de fazer o download das suas
análises após a introdução dos
dados, juntamente com conse-
lhos sobre diversas áreas e
abordagens para melhorias".

Os dados da OMS indicam
que as infecções adquiridas
nos cuidados de saúde afe-
tam todos os anos milhões de
doentes e profissionais em
todo o mundo. Quase nove
milhões são registradas anual-
mente só na Europa.

Metade dessas infecções
pode ser evitada com a imple-
mentação de práticas e progra-
mas eficazes, incluindo estraté-
gias de melhoria da higiene das
mãos. Essas estratégias tam-
bém podem evitar três em cada
quatro mortes relacionadas com
as infecções que ocorrem em
unidades de saúde. (ABr)

Apelo é feito 
no Dia Mundial 
de Higienização
das Mãos

OMS pede redução de desigualdades
no acesso à higiene das mãos

A OMS diz que a falta de recursos financeiros e a falta de condições de infraestrutura são os principais desafios para avançar nessa área

Os Estados Unidos (EUA) es-
tão acompanhando o trajeto de
um foguete chinês descontrola-
do que deve reentrar na atmos-
fera da Terra no fim de semana.
Há receio de onde alguns dos
destroços poderão cair.

O foguete chinês foi utiliza-
do no lançamento de um mó-
dulo que marca o início do
plano de Pequim, de constru-
ção de uma estação espacial
que deve ficar completa no
fim de 2022.

O módulo foi lançado em
um dos maiores foguetes de
transporte que a China tem,
precisamente o mesmo que

está agora em queda des-
controlada, de acordo com o
Pentágono.

O local exato de reentrada
do equipamento só pode ser
determinado algumas horas
antes de ocorrer, de acordo
com o Esquadrão de Controle
Espacial norte-americano.

Apesar de a maior parte
dos destroços acabar por se in-
cendiar na entrada na atmos-
fera, o tamanho do foguete,
de 22 toneladas, cria o receio de
que algumas partes podem
não se desintegrar e eventual-
mente atingir áreas da Terra.

Apesar de tudo, o risco é

pequeno. jonathan McDowell,
astrofísico da Universidade
de Harvard, disse que a si-
tuação não deve criar grandes
problemas. "Acho que as pes-
soas podem ficar descansa-
das. O risco de atingir alguma
coisa ou alguém é muito pe-
queno. Pode acontecer, mas
não perderia o meu sono por
causa dessa possibilidade tão
pequena". 

O astrofísico diz ainda que
a melhor aposta sobre onde os
destroços vão cair é no oceano
Pacífico, simplesmente "por-
que ocupa o maior espaço da
Terra". (ABr)

Foguete chinês deve entrar na
atmosfera no fim de semana

QUEDA DESCONTROLADA

Astrofísico da Universidade de Harvard, disse que a situação não deve criar grandes problemas



Hoje, com mais de um milhão
de seguidores no Instagram,

a influencer incentiva os
seguidores a mudar de vida
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Elysia Cardoso

Aos 20 anos, a jovem, que em sua biogra-
fia do Instagramempodera a pessoa que mora
nos morros e favelas como a expressão 'Fa-
velada no Topo'júlia Peixoto dá mais um pas-
so em sua carreira. A influencer com um mi-
lhão e meio de seguidores nas redes sociais
acaba de lançar a sua própria coleção de ma-
quiagem em parceria com a Face beautiful e
conversa com o Essênciapara dar mais deta-
lhes sobre a novidade.

A influenciadora ainda tem muitos so-
nhos para realizar, mas, apesar da pouca
idade, já tem algumas vitórias em sua cami-
nhada. "Está sendo incrível é a realização de
um sonho! Sensação de que eu consegui, me
da ainda mais motivação pra correr atrás e
conseguir realizar todos os meus sonhos", con-
ta júlia, agora também empresária. 

Peixoto sempre gostou muito de maquia-
gem, é algo presente na sua vida desde cedo.
“A maquiagem tem o poder de melhorar
nossa auto estima, de nós transformar! Eu cos-
tumo dizer que tenho duas faces, a sem ma-
quiagem e a com maquiagem! Além disso
acho que a maquiagem se torna cada vez mais
importante na vida das pessoas, é algo que
gera empregos e pode mudar a vida de al-
guém", diz a jovem. 

Nova realidade 
Mesmo tão jovem e com várias conquistas,

nem tudo foi fácil na trajetória de júlia. Até
poucotempo atrása carioca morava em uma
comunidade.“Fui nascida e criada em Parada
de Lucas. Nessa época, eu não tinha liberda-
de de ir e vir a hora que eu quisesse. Quando
tinha um trabalho em uma favela de outra fac-
ção, eu não podia ir. Em 2014, a gente comprou
uma casa fora da comunidade, na mesma di-
reção, mas do lado de uma outra favela. Só que
o tráfico passou a dominar o local. Há um ano
eu e minha família estamos morando fora de
favela. Minha qualidade de vida melhorou bas-
tante“, contou ela.

Além do drama relacionado a sua mora-
dia, júlia enfrentou a depressão, momento
bastante delicado em sua vida. “Em 2018 eu

entrei em depressão, não tinha von-
tade de me arrumar, não tinha
vontade de nada, foi uma fase
bem difícil. Em 2019 eu perdi
meu Instagram me vi sem meu
meio de trabalho, comecei a ter
crises de ansiedade e em de-
corrência disso ganhei muito
peso, recebia diversas men-
sagens ruins, foi um mo-
mento bem difícil tam-
bém", relembra. 

julia conta que já foi
vítima de preconceito
por morar em favela.
"já fui chamada de fa-
velada, já falaram que
eu não tenho dinheiro
para comprar roupa. De-
pois que fui fazer inter-
câmbio em Miami, ques-
tionaram como eu tinha
dinheiro para ir para outro
país, se eu tinha me prosti-
tuído ou estava namorando
um traficante. Como se nós (
moradores de comunidade)
não pudéssemos ter vitórias
na vida", comenta.

E com muita luta e represen-
tatividade, júlia afirma que nun-
ca negará as suas origens. Para jo-
vens moradoras de comunidade
que tem julia como referência, ela
dáum conselhos"Nunca desistam
dos seus sonhos, corram atrás! O
não nós já temos, então corram em
busca do sim! Acredite em você,
seja você e nunca perca sua essên-
cia", finaliza. (Especial para O Hoje) 

júlia Peixoto lança a sua linha de maquiagem hoje (6), e
em entrevista ela narra a sua trajetória de conquistas

Essência

Em sua melhor versão
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Malhação - sonhos
nat desconfia do perfil de

Scorpio. Marcelo tenta se ex-
plicar para roberta. Tomtom
avisa a Delma que Marcelo
fará uma aula com roberta.
Karina conta para Bianca que
viu nat na casa de Duca. Duca
veste nat como alan, e cobra
fotografa os dois. João pro-
mete ajudar pedro a ficar so-
zinho com Karina. cobra envia
as fotos que fez de Duca e nat
para heideguer. Bianca chora
depois de discutir com Duca,
e Jade a provoca. 

Gênesis
Quedorlaomer é surpreen-

dido por Maresca. ló agrade-
ce a ajuda de abrão. Mila dis-
cute com Michal e passa mal.
lúcifer tenta prejudica-la.
abrão e seus homens come-
moram a vitória. a caravana
encontra com Melquisedeque.
ayla é pega roubando. o rei
Bera faz uma proposta a
abrão.a caravana de abrão re-
torna ao acampamento. agar
fala mal de Sarai para abrão. a
presença de Massá incomoda
a todos no acampamento.

Vida da Gente 
ana passa mal quando

Manuela confirma que está
casada com rodrigo. lúcio
repreende eva pela forma
como ela falou com ana. ali-
ce não gosta dos comentários
que cícero e Suzana fazem
sobre renato. cris reclama
da falta de atenção de Jonas.
lui sugere que nanda visite
ana. Miguel convida Sofia
para ir a uma festa. Wilson re-
vela a Josias que descobriu a
identidade de sua admirado-
ra secreta. 

Triunfo do amor 
Guilherme, ao ser despre-

zado por leandra, procura
helena e a faz acreditar que fi-
carão juntos, pois terminou
definitivamente com leandra.
helena aceita a reconciliação.
em tom debochado, Guilher-
me sugere que o faça como na
peça otelo. Vitória diz a os-
valdo que foi conversar com o
doutor rios sobre a cirurgia de
Fernanda e ele garantiu que
existe muitas chances dela
voltar a andar, mas talvez não
possa ter filhos.

império
zé alfredo ameaça matar

cora se ela revelar o caso
dele com Maria isis. José al-
fredo se embriaga em um bar
e deixa Maria Marta preocu-
pada. cláudio pede para con-
versar com Beatriz. robertão
consegue seduzir Téo nova-
mente. Maria Marta invade
quarto de José alfredo. Marta
aproveita embriaguez de zé
para se declarar. Téo paga
mais uma vez para robertão
tirar a roupa. cora planeja
chantagear zé alfredo. 

RESUMO
t
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Universo
gamer
O Big Festival proporciona mais de
100 jogos e 60 horas de programação
online totalmente gratuita

Lanna Oliveira

O universo gamer saiu
das proporções nerds e ga-
nhou o mundo. Com inves-
timentos, patrocínios e os
olhares todos voltados para
os jogadores, as competi-
ções vem crescendo de for-
ma inusitada. Até a próxima
segunda-feira (9) acontece o
bIG Festival, maior festival
de games independentesda
América Latina. Em forma-
to online e gratuito, além de
expor ao público os mais
inovadores jogos do mundo
inteiro, o evento também é
o principal ponto de en-
contro de quem quer en-
tender do assunto, com pa-
lestras, workshops, keynotes
e fórum de negócios.

Um dos destaques do
Festival é a premiação dos
melhores jogos indepen-
dentes do ano com a entre-
ga do troféu bIG. Com re-
corde de inscrições, o júri se-
lecionou mais de 90 jogos de
25 países diferentes e o Chi-
le pode levar a estatueta
com ‘The Signifier: Direc-
tor´sCut’ em cinco catego-
rias: Melhor jogo, Melhor
jogo Latam, Melhor Narra-
tiva, Melhor Arte e Inova-
ção, da empresa Playmes-
tudio e com o game ‘Shikon-
X Astro DefenseFortress’,
da KindermannCorp, na dis-
puta pelo melhor jogo da
América Latina.  

O reconhecimento de
‘The Signifier’ encheu de or-
gulho esta empresa chilena
independente, especial-
mente pelo destaque de pri-
meiro projeto em evento-
chave para o setor. “O bIG
Festival é o mais importan-
te da América Latina e um
dos mais relevantes para o
mercado de games mun-
dialmente. Por isso estamos
muito felizes com as indica-

ções, pois é uma grande
oportunidade e abre muitas
portas para a exportação do
nosso game pelo mundo”,
afirma David Fenner, diretor
de criação da Playmestudio.  

A presença chilena nes-
ta edição virtual também
ocorre por meio da delega-
ção composta por 23 em-
presas dentre as quais es-
túdios e desenvolvedoras
de game, em sua maioria in-
die (jogos independentes
criados por uma pessoa ou
pequenas equipes), para a
rodada de negócios com o
objetivo expandir os negó-
cios do Chile no mercado de
games, posicionando-o
como uma das principais
referências latino-america-
nas para o mundo bem
como promover parcerias
estratégicas com empresas
e fomentar novos negócios
e oportunidades.  

“Para nós, o brasil é um
mercado estratégico e uma
referência em videogames,
por isso estamos traba-
lhando constantemente
para facilitar a integração e
a chegada de desenvolve-
dores nacionais ao brasil.
Nesse sentido, o bIG Festival
é uma grande plataforma. A
indústria chilena é reco-
nhecida nos principais mer-
cados mundiais por sua ca-
pacidade produtiva, por isso
estamos confiantes de que
importantes alianças po-
dem ser desenvolvidas com
parceiros locais ”, afirma
María julia Riquelme, chefe
do escritório comercial da
ProChile em São Paulo.
(Lanna Oliveiraé estagiá-
ria do jornalO Hoje)

Serviço
BIG Festival
Quando: Até segunda-fei-
ra (9)
Onde:bigfestival.com.br

O BIG é o primeiro evento a oferecer jogos ainda não lançados A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

A autora Gisele
Fortes garante
surpresas até a

última página de sua
última obra,

segunda lançada
este ano

LIVRARIA
t

Por se sentir cul-
pada pela morte
precoce dos pais de
sua irmã do cora-
ção, Clara se anulou
a vida toda com o
objetivo de garantir
a felicidade de Eva.
As duas, amigas des-
de o berçário, são
as protagonistas de
‘Todas as curvas do
caminho’, segundo
lançamento de 2021
da escritora carioca
Gisele Fortes.

No enredo, Clara
desiste de todas as
suas vontades em
nome da amiga e
irmã – outras amiza-
des, o curso dos so-
nhos na faculdade,
intercâmbio e até
mesmo o namorado,
Leonardo, persona-
gem que inspira o
amor das duas si-
multaneamente an-
tes de saber que
eram irmãs. Tudo muda com
o passar dos anos: com Eva
hospitalizada, Clara descobre
anotações antigas que podem
mudar todo o futuro. O que fa-
lará mais alto neste contexto?
A culpa, amizade, lealdade
ou o amor verdadeiro?

“E, no meio daque le hor-
ror, eu me dou conta: a culpa
foi minha! Eu quis ir até o Mi-
rante, convenci todo mundo
a me levar até lá, fiz o tio Car-
los mudar o caminho. Se não
fosse isso, a batida não tinha

aconteci do e eles não esta-
riam mortos. Eu matei os
pais da Eva! Não consigo pa-
rar de chorar, soluçar e gri-
tar. Eu sou uma menina hor-
rível e, agora, por minha cau-
sa, a minha melhor ami ga
está sozinha no mundo. Por
que fui inventar essa história
de ver o pôr do Sol? Por
quê?”(Todas as curvas do ca-
minho, pág. 18)

A escrita fluida e cati-
vante de Gisele propõe o rit-
mo de leitura das 139 pági-

nas do lançamento.
As surpresas da au-
tora estão garanti-
das até a última pá-
gina: quais foram,
ou não, os traumas
causados em Eva
pela morte dos pais
ainda na infância?
O passeio proposto
por Gisele entre o
passado e presente –
e até mesmo no fu-
turo com o epílogo –
assegura as revira-
voltas nada óbvias
da narrativa. ‘Todas
as curvas do cami-
nho’ é uma história
sobre lealdade que
ultrapassa os limi-
tes da razão. Perfei-
to enredo de uma
novela das seis, a
obra de Gisele For-
tes é indicação para
quem espera ser
surpreendido do co-
meço ao fim.

A autora
Escrever é a vocação da

carioca Gisele desde a infân-
cia. Apaixonada pela escrita,
formou-se em Comunicação
Social e se especializou na
área de comunicação em-
presarial. Recentemente deu
voz ao meu sonho e tornou-
se escritora de ficção: uma
carreira paralela que pre-
tende aprimorar cada dia
mais. ‘Pronta para Viver’ é o
romance de estreia, lançado
em janeiro de 2021.

Definido pela culpa
Título da produção, 'Todas as curvas do caminho', já deixa
um recado: há surpresas e emoções até a última página no
lançamento da escritora carioca Gisele Fortes
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A 11ª Edição do Prêmio
Mais Influentes da Política em
Goiás, da Contato Comunica-
ção, será realizado na segun-
da-feira (10), às 19h, em for-
mato híbrido, presencialmen-
te no Plenário da Câmara dos
Vereadores de Goiânia e on-
line pela plataforma Zoom. O
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos) e o pre-
feito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (MDb)
confirmaram presença. 

Nesta 11ª edição o júri foi
composto por jornalistas, di-
rigentes de entidades, artistas,
empresários, médicos, publi-
citários e advogados. Com 19
categorias, a votação aconte-
ceu entre os dias 19 de janei-
ro e 2 de fevereiro de 2021.

Vencedores em cada categoria
Político do Ano: Maguito

Vilela; Prefeito de Cidade
com mais de 100 mil Habi-
tantes: GustavoMendanha
Aparecida de Goiânia; Pre-
feito de Cidade com menos
de 100 mil Habitantes: Pau-
lo do Vale - Rio Verde; Se-
nador:  VanderlanCardoso;
Deputado Federal: Francis-

co júnior; Deputado Esta-
dual: Virmondes Cruvinel;
Vereador Goiânia: Anselmo
Pereira; Vereador Anápo-
lis: Leandro Ribeiro; Ve-
reador Aparecida de Goiâ-
nia: Lelis Pereira; Político
da Saúde: Zacharias Calil.

Político da Educação:

Marcelo Costa; Político da
Habitação: Henrique Alves;
Político da Cultura e Susten-
tabilidade: VirmondesCru-
vinel; Político do Comércio e
Indústria: Wilder Morais;
Político da Turismo: Urias jú-
nio; Político do Planejamen-
to: Henrique Alves; Político
da Agricultura e Pecuária:
josé Mário Schreiner
(78,6%); Político da Segu-
rança Pública: Adriana Ac-
corsi e Coronel Adaílton; Po-
lítico Promissor: Lucas Kitão
e Gustavo Mendanha.

Serviço:
Entrega Prêmio Mais In-
fluentes da Política em
Goiás
Quando: Segunda-feira (10)
Onde: Plenário da Câmara
dos Vereadores de Goiânia
Horário: 19h

Prêmio Mais Influentes da Política em Goiás
será entregue na próxima segunda-feira (10)

Live cristã
a cantora cristã Virgínia

arruda segue em sua jor-
nada de lives. Sem deixar na
mão seu fiel público ela
adentra o mês de maio le-
vantando uma nova ban-
deira. Desta vez, coloca em
prática o projeto ‘conquis-
tando o impossível’. as
transmissões passam a ser
todas as quintas-feiras e ga-
nha o título de ‘Quinta da Vi-
tória’. hoje (6), às 20h ela
conta com um trio como
convidados: Wilian nasci-
mento, Douglas nascimen-
to e reino Song. o projeto
pode ser acompanhado no
canal oficial do YouTube e
no instagram da cantora.
Quando: Quinta-feira (6).
onde: youtube.com/virgi-
niaarruda e @virginiaarru-
daoficial. horário:20h.

Podcast radical
os episódios da primeira

temporada do podcast‘Bob
Burniquist’s idea labb’ são
disponibilizados às quintas-
feiras e o primeiro pode ser
conferido a partir de hoje (6)
na orelo, aplicativo de con-
teúdos em áudio que pode
ser baixado gratuitamente
na apple Store e Google play.
a oreloamplia seu portfólio e
anuncia o lançamento do

podcast em parceria com
Bob Burnquist, skatista mais
premiado da história dos X-
Games, 10 vezes campeão
mundial, maior nome do ska-
te brasileiro e ícone interna-
cional da modalidade.como
o próprio nome indica, a ideia
é oferecer aos ouvintes um
verdadeiro laboratório de
ideias, agregar ummix de
conteúdos, com uma boa
dose de entretenimento para
ouvintes de todas as idades.
Quando: Quinta-feira (6).
onde: oreloapp. 

Preservar o sorriso
Quem entende mais de

sorriso? Um humorista ou
uma dentista? e quem en-
tende mais de empreende-
dorismo? Um artista ou uma
profissional liberal? essas e

outras ideias iluminam o
bate-papo do humorista
Tom carvalho e a odontólo-
ga carla rockenbach em
live agendada para esta
quinta-feira (6), às 20h, no
instagram da Venko odon-
tologia. Quando: Quinta-fei-
ra (6). onde: @venkoodon-
tologia. horário: 20h.

natureza selvagem
nesta quinta-feira (6), às

21h30, o episódio inédito
da série ‘histórias de Vida’
revela como acontecem os
embates pela vida na natu-
reza selvagem. o programa
vai ao ar na TV Brasil e tem
reprise na madrugada de
quarta para quinta, à 1h45.
a tranquilidade da natureza
é apenas uma fachada. Viver
significa ganhar e perder

batalhas, seja por comida,
por território ou pelo aca-
salamento. porém, a violên-
cia na natureza é um ritual
que segue um protocolo,
um conjunto de regras e
formalidades flagradas pe-
las lentes da série docu-
mental. Quando: Quinta-fei-
ra (6). onde: TV Brasil. ho-
rário: 21h30.

sarau virtual
com apresentações no

Sarau do hGG desde 2016, o
violinista, guitarrista, com-
positor e professor de violão
Danilo Verano é a atração
desta quinta-feira (6) da ver-
são virtual do projeto do
hospital estadual alberto
rassi – hGG que tem como
objetivo levar entretenimen-
to a pacientes, acompa-
nhantes e colaboradores do
hospital.  com um repertório
que mescla músicas auto-
rais e composições consa-
gradas de outros músicos, o
show instrumental tem início
às 15h, com apresentação
no sistema de som do hos-
pital, nos aparelhos de TV do
centro de Tratamento in-
tensivo (cTi) e nos smartp-
hones cadastrados por pa-
cientes e acompanhantes.
Quando: Quinta-feira (6).
onde: hospital alberto ras-
si – hGG. horário: 17h.

Bob Burniquist estreia o podcast‘Bob Burniquist’s Idea Labb’

Acontece 11ª Edição do Prêmio Mais Influentes da Política em Goiás

AGENDA
t

cUlTUral HORÓSCOPO
t

Corpo de Paulo Gustavo
será cremado em cerimô-
nia restrita: 'a familiares e
amigos próximos'

o corpo de paulo Gustavo
será cremado nesta quinta-fei-
ra (6). o ator de 42 anos mor-
reu após passar quase dois
meses internado e intubado
por consequências da covi-19.
Segundo a assessoria de im-
prensa do artista, o local da
cremação não será divulgado
como forma de evitar aglo-
merações. não foi informado
se haverá ou não velório.a
despedida final a paulo será
em cerimônia reservada para
a família e amigos próximos.
(Guilherme Guidorizzi, pure-
people)

Mayra Cardi não descarta
volta com arthur aguiar 

Mayra cardi e arthur aguiar
podem ter mais um  come-
back. a coach fitness deixou
uma ponta de suspense no ar
ao responder uma pergunta
de internauta sobre outra pos-
sível volta do relacionamento
com arthur aguiar, de quem
disse, no último 13 de abril, es-
tar separada. na caixinha de

pergunta, ferramenta do ins-
tagram, a pessoa quis saber:
"Você e o arthur não estão
mais juntos? Se não, poderia
dizer o porquê?".Sem pesta-
nejar, Mayra respondeu, dan-
do a entender que negar é
uma coisa muito forte.(Flávia
Ávila, oFuxico)

Fiuk esclarece situação fi-

nanceira após polêmica
com o pai, Fabio Jr

Depois de ficar na terceira
colocação do BBB21, Fiuk es-
clareceu a maior polêmica
que rondou sobre sua vida re-
centemente. após dizer que vi-
via uma crise financeira, ten-
do que vender um carro e
uma guitarra, foi especulado
que ele teria ‘parado de rece-

ber mesada’ de Fabio Jr, seu
pai. e ele fez questão de ne-
gar."ele não me paga nada.
Sou emancipado desde os 16.
Óbvio que iam inventar uma
coisa dessas, que sou mima-
do, recebo mesada. ele me
educou muito bem a seguir e
trabalhar", disparou em uma
entrevista coletiva. (luigi ci-
valli, purepeople)

CELEBRIDADES

Menos de 24h fora do reali-
ty show, juliette ainda não teve
tempo de assistir muitos ví-
deos sobre sua participação.
Ainda assim, a maquiadora foi
econômica ao opinar sobre
quem serão seus amigos fora
do programa. "Com certeza a
Camilla, o joão e o Gil", afirmou.
Mas ponderou: "Ainda preciso
entender algumas coisas com o
Gil, mas eu gosto muito dele, o
sentimento é muito verdadei-
ro.Acho que todo mundo erra,
mas acerta também". (Carmen
Moreira, Purepeople)

Juliette, campeã do 'BBB 21', quer amizade 
de Gil fora do programa: 'Todo mundo erra'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia per-
feito para ouvir a intuição, aque-
la voz interior. Seria recompen-
sador se deixar aquietar para
escutar. É a voz do coração que
pede para ser ouvida. o dia traz
um misto de conflito e irritação. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia que
pede planejamento para colocar
as ideias no papel, de preferên-
cia ideias que sejam inovadoras
e que possam ajudar sua vida
como um todo: trabalho, ami-
gos, comunidade. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia perfeito
para deixar as ações fluírem sol-
tas, sem muito planejamento e
sem muitas expectativas. o dia
tende a correr em sua normali-
dade se você aceitar o seu fluxo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia em
que é possível realizar seus so-
nhos, mas, para isso, é preciso
que você acredite, pois a única
coisa que impede seus desejos
de se realizarem é a sua própria
consciência. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um bom dia
para relaxar e deixar de lado as
emoções negativas a partir de
uma postura de coragem e fé.
São essas vibrações que vão te
dar força para seguir no dia de
hoje.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia bom
para sonhar a dois, fazer planos
com as pessoas queridas e ter
boas conversas. Ótimo dia tam-
bém para planejar cursos rápi-
dos. a comunicação e a mente
criativa estão ativadas. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia em
que o trabalho pode ser desa-
fiador, mas se ousar e colocar
suas ideias inovadoras pode
achar boas soluções para todos.
Você está com muita energia
para produzir.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a ne-
tuno e Urano. É um dia para de-
sapegar. abra mão, hoje, de que-
rer as coisas do seu jeito. É im-
portante ceder para ter um dia de
paz.Tudo o que não trouxer fres-
cor e novidade pode irritá-lo. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia que
pede que você deixe a imagina-
ção fluir e que se permita aban-
donar rigidezes. o dia te desafia
a fazer coisas diferentes e a sair
da rotina.É importante manter
uma postura de motivação.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. esse dia te de-
safia a abrir a mente e a ver as
coisas por outros ângulos. a ins-
piração será grande, no dia de
hoje, para quem conseguir aban-
donar o excesso de razão.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia em
que a prosperidade pode ser al-
cançada, mas é importante não
apenas sonhar, mas também
usar seus talentos únicos no tra-
balho, alargando seus valores e
buscando ser mais generoso.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

a lua Minguante segue seu
curso por peixes e se conecta a
netuno e Urano. É um dia em
que, quanto mais tiver atitudes al-
truístas e palavras de generosi-
dade, mais o dia fluirá positiva-
mente.É melhor seguir para um
caminho de moderação hoje.
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viver

Quando estas duas linguagens se encontram, provocam
uma fusão onírica que nos remete a outra dimensão.
Uma espécie de Stargate que atravessa os sentidos e
ganha o paraíso do deus Baco. nesse recanto do eu
íntimo, a poesia assume seu protagonismo como
ariadne, a donzela que ajudou o seu grande amor, Teseu
a sair do labirinto do Minotauro 

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

ste tempo e vagar que a pan-
demia imprime a nossa nova
realidade. Temos a missão de
destacar, sublinhar e trazer à
memória aquilo que pertence
à nossa identidade. Sublinhar

o significado de nosso mundo pessoal,
social e cultural. Missão que cabe olhar
para dentro e tenho feito isso perce-
bendo o agora. É curioso perceber na so-
lidão, a importância dessa janela aber-
ta. Uma simples janela que nos permi-
te olhar para fora, preservar nossa vida
como armazenamos o vinho em tonéis
de carvalho. Tornar o sol amigo, próxi-
mo e sincero porque a vida e o amor
querem o vinho, exigem esse tempo e
esse vagar, não as coisas céleres que o
cotidiano nos impõe.,

A relação entre a poesia e o vinho,
resgata, ao longo dos tempos, uma gar-
rafa aberta, mas quando estas duas lin-
guagens se encontram, provocam em
mim, um encontro, um outro significa-
do, uma outra dimensão. Refiro-me ao
sentido que o vinho ganha quando se en-
contra com a poesia e que este ganha
quando se encontra com meu íntimo.
Esse encontro me faz repensar o tempo
em que estamos vivendo. 

A simbiose poesia e vinho é uma di-
nâmica muito forte, mais transforma-
dora da realidade individual e social.
Precisamos ir à génese da nossa poesia
lírica e seguir ao longo da nossa His-
tória exemplificando sobre um breve
tempo para nós. 

As linhas que quero contar do amor e
do vinho tem uma  relação intensa com
a poesia e a vida que atravessa a História
e define o hoje. Isso é muito importante
porque o vinho, é um ato de celebrar a
vida. Define muito o que somos na forma,
nossa essência e identidade.

E assim, sentada na minha cozinha,
como um bom alentejano, à soleira da
porta ao final do dia, bebendo um di-
vino Vinho de Talha, na minha adega ou
no universo. Nesse cerrado onde o sol
dá o tom certo da sensualidade dos cor-
pos e o vinho produz a languidez da li-
bertação dos sentidos. 

O amor e o vinho marcaram nos úl-
timos mil anos a nossa poética do viver.
Saboreiam do amor tudo o que um ho-
mem sóbrio saboreia do vinho. Com o
amor dá-se o mesmo que com o vinho,
mas bem vêem que ambos embria-
gam. Quando um casal se une, o melhor
motivo para beber vinhos, é o amor. Ca-
sais que reservam um tempo para jun-
tar as duas taças, com certeza são mui-
to mais felizes e próximos e isso os leva
a um relacionamento fora da rotina,
além de ser muito interessante a troca
de experiência com algo que os dois de-

sejam, pois o
prazer dos abraços é
mais intenso, e pode ser
traduzido com olhares apaixo-
nados. 

Para começar, aquele jantar a
dois, um cru beaujolais chamado
Saint Amour, do vinhedo Paradis,
situado na cidade de Saint Amour.
Este vinho recebeu a medalha de
ouro no concurso internacional do
Gamay. Incrível! Me fez viajar por Paris
de mãos dadas sem medo de ser feliz. 

Em seguida, para acompanhar um
prato com carne, um vinho do Clos des
Vins d’Amour intitulado Alcôve. Um co-
meço fácil, quase evidente. Para finali-
zar a noite, escolha uma bebida efer-
vescente, explosiva como o espumante
da borgonha, blancs de blancs, de Louis
Picamelot. O que nos leva a escolher uma
vida morna?, ou melhor,  contesto a res-
posta, eu sei de pronto e está estampa-
da na frieza dos sorrisos, na frouxidão
dos abraços. Não deixe que a saudade su-
foque, a rotina acomode e o medo im-
peça de tentar. Uma vida sem desafios
não vale a pena ser vivida. Um vinho e
um carinho são tudo o que precisamos
para aquecer nossa alma, a dor e a soli-
dão nesta pandemia. Tim tim! (Especial
para O Hoje)

E

Baco e Ariadne - Óleo sobre tela (1630) do pintor Alessandro Turchi 

Casais que reservam um tempo para juntar as duas taças,
com certeza são muito mais felizes, próximos e isso os
leva a um relacionamento fora da rotina

é desenhar com amor e

vinho



Mão de obra
para a atual
demanda ainda
está em falta

Jailson Sena

Com a pandemia, muitos
serviços de saúde que não pre-
cisam necessariamente de um
atendimento presencial,  tive-
ram que ser por meio da mo-
dalidade virtual. A Organização
Mundial de Saúde (OMS), defi-
ne como Saúde Digital, que é o
uso da tecnologia de informa-
ção e comunicação no apoio e
a áreas relacionadas à saúde. 

“Em outras palavras, esta-
mos falando do uso de tecno-
logias digitais para a atenção
integral à saúde da população,
considerando tecnologias que
apoiam a promoção, preven-
ção e assistência, tanto na es-
fera individual como nas ins-
tituições de saúde”, diz Claudio
Giulliano, CEO da Folks. 

Com uma maior digitali-
zação, os benefícios seriam
em forma de atendimento
via telessaúde, apoio à deci-
são clínica, análises avança-
das, maior mobilidade, pron-
tuário eletrônico avançado e
compartilhado. Com essas e
outras vantagens, há estudos
que indicam que os usuários
terão uma maior facilidade
na hora do atendimento.

“Muitos estudos mostram
que o hospital digital é mais

seguro para o paciente e é
muito mais eficiente, com re-
dução de custos e maior sa-
tisfação de profissionais e pa-
cientes. No contexto da saúde
pública, por exemplo, a Te-
lessaúde melhora os indica-
dores de acesso a consultas
médicas”, explica Cláudio.

Ele complementa que “o
uso de sistemas de apoio à de-
cisão clínica melhoram o diag-
nóstico e a proposição de con-
dutas baseada em melhores
práticas médicas internacio-
nais”. Com essas vantagens, o
Sistema único de Saúde (SUS),
pode ter melhoras por meio
da tecnologia. 

O Ministério da Saúde pu-
blicou no início deste ano, a
Estratégia de Saúde Digital

do brasil, que é um docu-
mento que orienta as ações
para tornar a saúde mais di-
gital. “Com isso, esperamos
que os benefícios de qualida-
de assistencial, segurança do
paciente, segurança da infor-
mação, satisfação do pacien-
te e dos profissionais possam
ser realmente obtidos pelo
SUS, com benefícios diretos à
toda população brasileira”,
complementa Giulliano. 

Mão de obra qualificada
é um desafio

A saúde digital está hoje
dentre as prioridades das
instituições de saúde priva-
das. Grandes grupos estão
investindo muito para tor-
nar suas operações assisten-

ciais totalmente digitais, e
com isso abre se uma nova
janela no mercado.

“Há tanto um grande mo-
vimento no mercado de em-
presas, com o surgimento de
centenas de health techs (star-
tups voltadas a resolverem
os problemas do setor de saú-
de), para solucionar proble-
mas que vão desde o agenda-
mento on-line de consultas,
saúde mental até faturamen-
to e gestão de doenças crôni-
cas”, pontua Cláudio. 

Porém existe a carência
de mais profissionais qualifi-
cados no mercado. “Uma das
dificuldades é a falta de mão
de obra especializada. Para a
transformação digital da saú-
de, é necessário conhecimen-
to e metodologia. São raros os
médicos ou enfermeiros es-
pecialistas em informática clí-
nica”, afirma. 

Cláudio finaliza que outra
barreira é de que “os gestores
da saúde ainda são muito ana-
lógicos. Adicionalmente, o
apertado orçamento das insti-
tuições dificulta os necessá-
rios investimentos para a digi-
talização total do setor”.

HC e governo britânico
fecham parceria para
programa de saúde digital

O Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) e o governo do
Reino Unido anunciaram nes-

ta quarta-feira (05/05), uma
parceria para desenvolver o
Plano de Saúde Digital, parte
do better Health Programme
(bHP), programa de coopera-
ção em saúde do Reino Unido
com o brasil. 

O objetivo é desenvolver
soluções de saúde digital que
aumentem a eficiência e qua-
lidade no atendimento e acom-
panhamento dos pacientes do
HC, e que possam ser implan-
tadas em toda a rede do Siste-
ma único de Saúde (SUS).

O projeto terá duração de
dois anos (entre 2021 e 2022),
e tem foco em três pilares:
melhorar o atendimento na
atenção primária; levar a im-
plementação das ferramentas
digitais desenvolvidas a todos
os níveis de atendimento na
rede de saúde e capacitar pro-
fissionais do sistema público
de saúde e se adaptar às rea-
lidades regionais do País.

“A realização do Plano de
Saúde Digital resultará em
avanços significativos na me-
lhoria do atendimento presta-
do à sociedade brasileira, com
a criação de modelos de solu-
ções digitais replicáveis para
melhorar a experiência do pa-
ciente e ter mais eficiência em
toda a jornada de atendimen-
to”, diz Giovanni Guido Cerri,
presidente do Conselho Diretor
do Instituto de Radiologia e
presidente da Comissão de
Inovação do HCFMUSP. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Com o surgimento
da pandemia da
Covid-19, o avanço
para a moderniza-
ção do setor avan-
ça, mas ainda pos-
sui desafios 

Digitalização da saúde é esperança
de melhoria no atendimento 








