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Petistas goianos
adotam discurso
contra ações de
Governo Bolsonaro 
Política 5

�
Leia nas CoLunas

xadrez: Deputado Henrique
Arantes é vacinado junto a co-
mitiva do Atlético. Política 2

Jurídica: Corte Interamericana
de Direitos Humanos atenta à
atrocidade no Brasil. Cidades 10

livraria: Livro propõe ‘#Um-
DiaSemReclamar’ propõe um
desafio inusitado. Essência 14

Amor de mãe e a justa
medida da dedicação

AdriAnA Potexki

Opinião 3

Goiás atinge 
1 milhão de 1ª
doses aplicadas
enquanto o país caminha para
superar 420,0 mil mortes desde o
começo da pandemia, os merca-
dos ignoram a realidade e reagem
como se a normalidade estivesse
restaurada. no lado real, massa-
cre em favelas brasileiras e au-
mento dos óbitos por covid.
Política 2

Jovens desafiam
pandemia e
insistem em 
se aglomerar
mesmo um ano após o início
da pandemia, os finais de se-
mana seguem sendo de muito
trabalho para as equipes da
central de Fiscalização co-
vid-19, em goiânia. 
Cidades 11

camaleão e tiGre
duelam por 
vaga na final
ausentes da decisão desde 2017
e 2018, respectivamente, Vila
nova e aparecidense voltam a se
enfrentar, desta vez no anníbal
Batista de toledo, em aparecida
de goiânia, depois do empate de
1 a 1, na ida.
Esportes 8

atlético-Go e
Grêmio Anápolis
definem finalista
na primeira partida, realizada
no estádio Jonas duarte, a ra-
posa venceu por 1 a 0 e neste do-
mingo possui a vantagem do
empate para se classificar; rubro-
negro vai com força máxima
após vitória na sula.
Esportes 7

Motoristas de ônibus
ameaçam greve a
partir de terça-feira
motoristas do transporte coletivo da região me-
tropolitana ameaçam greve a partir de terça-fei-
ra (11). a justificativa, segundo o sindicato, é cha-
mar a atenção dos poderes públicos e cobrar mais
atenção aos prejuízos financeiros das empresas de
ônibus. no final do ano passado, as empresas do

transporte coletivo foram acusadas pelo sindica-
to dos trabalhadores do transporte coletivo (sin-
dicoletivo) de impedirem os motoristas de saírem
com os ônibus como forma de fazer pressão aos
governos. representante garante, no entanto,
que decisão foi tomada em assembleia. Cidades 10

W
esley Costa

Júnior, 28, perdeu o emprego durante a pandemia. para
tentar reverter essa situação, ele veio para goiânia em
busca de um emprego. porém, a cLt que era para estar
assinada está se desgastando no bolso. Cidades 9

‘os invisíveis’ buscam
sustento em sinaleiros

Essência 14

artistas plásticos
comemoram data
especiaL da
categoria

Essência 16

tendência
especiaL de dicas
para presentes
no dia das mães

Essência

o anúncio da aposentadoriadesembargador do tribunal de contas dos municípios (tcm) nilo resende coloca em
xeque a extinção do tribunal proposta pela assembleia Legislativa. nos bastidores, a avaliação é que a aposenta-
doria encerra o debate sobre a extinção. o presidente do legislativo, no entanto, diz que não há volta. Política 2

Após pressão, desembargador do TCM decide aposentar
e a extinção?

Júnior observa o motorista almoçando no trânsito enquanto pede dinheiro para se alimentar

Desigualdade
escrachada 
e o mercado
enquanto o país caminha para
superar 420,0 mil mortes desde o
começo da pandemia, os merca-
dos ignoram a realidade e reagem
como se a normalidade estivesse
restaurada. no lado real, massa-
cre em favelas brasileiras e au-
mento dos óbitos por covid.
Economia 4

dia das mães
têm 2º ano de
comemoração
atípica
Essência 13



goiás atingiu nesta sexta-feira (07/05), a marca de
1.017.939 pessoas vacinadas com a primeira dose contra
a covid-19, o que representa 14,5% da população goiana.
dados da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go)
revelam ainda que 523.279 goianos receberam o imuni-
zante de reforço, o que significa que cerca de 50% da po-
pulação imunizada procurou os postos para completar o
esquema vacinal recomendado. 

o governador ronaldo caiado destaca o esforço em
garantir uma campanha ágil: “a nossa preocupação é
avançarmos, o máximo possível, na vacinação”. ele faz
um alerta para que goianos retornem para aplicação do
reforço. “É fundamental que as pessoas tenham res-
ponsabilidade de ir aos postos de saúde para receber a
segunda dose”, reforça.

o estado iniciou a campanha de vacinação em 18 de ja-
neiro deste ano, e desde então, trabalha com uma logística
que tem garantido a rápida distribuição dos imunobiológicos
aos 246 municípios. caiado, que também é médico, foi o res-
ponsável pela aplicação da primeira dose da vacina no ter-
ritório goiano. 

desde então, a partir de cada chegada de novas remes-
sas, que são enviadas pelo ministério da saúde, goiás avan-
ça, gradativamente, na ampliação da cobertura vaci-
nal.“estamos com a vacinação de vento em popa”, avaliou
o secretário de estado da saúde, ismael alexandrino. 

Governador aplicou a 1º dose em 18 de janeiro
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Goiás atinge 
1 milhão de
vacinados 
com a 1ª dose

Samuel Straioto

em meio às discussões da
proposta de emenda constitu-
cional (pec) que visa à extinção
do tribunal de contas dos mu-
nicípios (tcm), o conselheiro
nilo resende pediu para se apo-
sentar do cargo. Havia pressão
para que ele tomasse essa ati-
tude e abrisse vaga para indi-
cação de novo membro por
parte da assembleia Legisla-
tiva de goiás, o nome cotado
para ocupar o posto de nilo é
do deputado estadual Hum-
berto aidar (mdB), presidente
da comissão de constituição e
Justiça da casa.

o presidente da assembleia
Legislativa de goiás, Lissauer
Vieira (psB) sinalizou que não
haverá recuo na proposta. po-
rém, nos bastidores a expecta-
tiva é de que a partir da apo-
sentadoria de resende, os âni-
mos possam esfriar em torno da
questão. o ex-deputado esta-
dual nilo resende neto foi em-
possado no cargo de conselhei-
ro do tribunal de contas dos
municípios em abril de 2013. ele
ocupou a vaga deixada com a
aposentadoria voluntária de
Jossivani de oliveira, que este-

ve durante 16 anos no tcm.
nilo completa 62 anos de idade
neste domingo. ele está apto a se
aposentar, mas resistia. a apo-
sentadoria compulsória é válida
quando o conselheiro completa
75 anos. a reportagem não con-
seguiu contato com nilo.

o tribunal de contas dos
municípios tem um orçamen-
to de r$ 216 milhões para este
ano de 2021. em média os sa-
lários dos conselheiros é na or-
dem de r$ 40 mil, 35,4 mil de
remuneração básica mais gra-
tificações. de acordo com a
constituição estadual, os con-
selheiros do tcm go são esco-
lhidos: quatro pela assembleia
e três pelo governador, com
aprovação da assembleia Le-
gislativa, sendo o primeiro de-
les de livre escolha e contem-
plando as duas outras esco-
lhas, alternadamente, audito-
res e membros do ministério
público junto ao tribunal, por
este indicados em lista tríplice.

o deputado Henrique aran-
tes afirmou que não haverá
qualquer prejuízo em relação
à fiscalização dos municípios,
uma vez que os servidores con-
tinuarão o trabalho com apoio
técnico do tribunal de contas

do estado de goiás (tce). o
tcm é responsável pela fisca-
lização dos 246 municípios
goianos (prefeituras e câmaras
municipais), empresas públi-
cas, fundações, autarquias, ins-
titutos de previdência, Fundos
municipais de saúde; Fundos
municipais de assistência so-
cial, dos direitos da criança e do
adolescente, de habitação de in-
teresse social, de educação e de
manutenção e desenvolvi-
mento da educação básica.

o tribunal emitiu nota se
manifestando contra a extin-
ção.  Foi destacado que as ações
do órgão não são “ineficientes
e nem caras” e argumenta que
seu custo não chega a 0,5% do

orçamento do estado de goiás.
o tcm de goiás pede que os 26
parlamentares que assinaram
a pec apresentada pelo depu-
tado Henrique arantes (mdB)
e avaliem as consequências
negativas da extinção de um
órgão de controle para a de-
mocracia. entidades munici-
palistas como a Federação
goiana dos municípios (Fgm)
e a associação goiana dos mu-
nicípios (agm) são contrárias
ao fim do tribunal.

durante as sessões ordiná-
rias desta semana na assem-
bleia Legislativa, parlamenta-
res manifestaram posições dis-
tintas dos colegas que assina-
ram a pec.  talles Barreto

(psdB) disse ter visitado pre-
feitos e líderes de entidades re-
presentativas dos 246 municí-
pios goianos, sendo todos fa-
voráveis a manutenção do ór-
gão. tião caroço também se
manifestou contrário a extin-
ção do tcm. “eu respeito mui-
to o autor dessa matéria, de-
putado Henrique arantes
(mdB), mas quero lembrar o
quanto o tcm é importante
para as prefeituras do nosso es-
tado. ao aprovar a extinção, os
servidores do tribunal de con-
tas não serão os únicos afeta-
dos. isso vai refletir nos muni-
cípios, no estado e até mesmo
aqui na assembleia Legislati-
va.” (Especial para O Hoje)

Nilo Resende foi pressionado pelos deputados a se aposentar com extinção do Tribunal

Conselheiro decidiu se apo-
sentar e abre vaga para indica-
ção da Assembleia

Atlético inclui deputado entre
vacinados no Paraguai 

a polêmica criada com a vacinação da de-
legação do time do atlético-go, contra a covid-
19, em assunção (paraguai), na última quin-
ta-feira, continua rendendo, e ganhou novos
desdobramentos depois que o clube informou
que toda a delegação foi imunizada, incluin-
do o deputado Henrique arantes (mdB), que
dela fazia parte. À coluna, a assessoria de im-
prensa do clube disse que não tinha
a lista completa,
mas afirmou que to-
dos receberam a
vacina, incluin-
do o elenco pro-
fissional e funcio-
nários, mas não
quis especificar se
arantes teria sido va-
cinado. o parlamentar é
torcedor do clube, do
qual o pai, Joviar arantes,
é conselheiro. 

Cortesia  
a vacina aos 44 membros da delegação do

atlético foi bancada pela conmebol sul-ameri-
cana, de um total de 70 doses disponibilizadas.
o presidente do time, adson Batista, defendeu
a legitimidade da imunização e classificou como
sensacionalista a exploração do assunto. 

E a segunda? 
a questão agora é saber quando e onde a de-

legação tomará a segunda dose da coronavac.
tudo indica que será na argentina, no dia 25 de
maio, quando o atlético enfrentará o news old
Boys. no Brasil, não há permissão de uso pela
rede privada. 

MP em ação 
em março, o ministério público começou a

investigar se o ex-deputado Jovair arantes, pai
de Henrique, que foi vacinado contra a covid-
19 fora das normas sanitárias e prioridades de
imunização. cirurgião-dentista, Jovair entrou na
cota dos profissionais do setor.  

Aposta  
tem deputando dizendo que a proposta de

emeda à constituição que extingue o tribu-
nal de contas dos municípios não vigora após
o anúncio da aposentadoria do conselheiro
nilo resende. É pagar pra ver. 

Incursão 
aos poucos, o secretário da Fazenda de

são paulo, Henrique meirelles, se aproxima
de goiás, já que, ao se filiar ao psd, foi in-
centivado pelo presidente da legenda em
goiás, Vilmar rocha, a viabilizar uma even-
tual candidatura ao senado, em 2022. Fez pa-
lestra sobre direito do agronegócio da Uni-
versidade de rio Verde. 

No rastro 
o ex-prefeito de caldas novas, evandro ma-

gal, é alvo de decisão judicial que bloqueou r$
100 mil em bens, após ação civil pública do mi-
nistério pública, de improbidade administrativa. 

Em paralelo 
À revelia da direção do progressistas em

goiás, presidido por alexandre Baldy, o de-
putado federal professor alcides passa a dar
missão a filiados para organizar e fortalece
o partido. Um deles é o ex-prefeito de po-
rangatu, pedro Fernandes. 

Reforço  
Juntos, o presidente da alego, Lissauer

Vieira (psB), e o secretário da indústria e co-
mércio, José Vitti, acompanharam o ato de fi-
liação da prefeita de aurilândia, cida Furta-
do, que trocou o pL da deputada magda mo-
fatto pelo democratas do governador ro-
naldo caiado, que abou a ficha.  

2 o governo já está autorizado a transferir
para a União o domínio dos trechos rodoviá-
rios correspondentes a um total de 527,2km. 
2 Já foi sancionada a lei que cria o pro-
grama crédito social, para gerar oportu-
nidades e reduzir desigualdades. o
governo caiado vai injetar r$ 20 milhões. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Após pressão, Nilo Resende
pede aposentadoria do TCM
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Amor de mãe e a justa
medida da dedicação

George Balbino

a vencedora do nobel da paz malala Yousafzai
certa vez disse que “uma criança, um professor, um
livro e uma caneta podem mudar o mundo”. se a
jovem entusiasta da educação permitir um adendo,
acrescentaria que um aparato tecnológico - um lap-
top, um smartphone ou um tablet - também pode
ter uma parcela positiva de contribuição.

passamos por um momento bem desafiador
globalmente, devido à pandemia da covid-19 e
das inúmeras incertezas ao nosso redor. os
educadores estão se virando como podem para
manter os estudantes atentos e engajados, di-
retamente de seus lares, distantes dos colegas e
da rotina de sala de aula, uma combinação que
produz benefícios inegáveis.

no entanto, o modelo online – ou um formato
híbrido, tendência que tem sido debatida ultima-
mente – também pode trazer atrativos que mere-
cem um lugar mais generoso à mesa. Justamente
por vir de uma área bem específica – ensino de ma-
temática com recursos de gamificação –, posso di-
zer que o virtual, assim como o universo dos games,
são uma receita eficaz de sucesso para atrair o jo-
vem do século 21, que está hiperconectado e ex-
posto a muita informação, ao mesmo tempo em que
se dispersa com imensa facilidade.

Venho notando que o adolescente, quando se vê
diante de um desafio mais relacionado a sua rotina,
certamente vai se engajar na sua solução. será uma
reação voluntária, ativa, espontânea. do contrário,
a metodologia mais ortodoxa de ensino das ciências
exatas, na qual o professor explica na lousa e o pú-
blico apenas recebe o conhecimento passivamente,
tem uma considerável tendência de cair no ostra-
cismo, o que já vem sendo observado nos últimos
anos, com a amplificação da conectividade e dos
meios de acesso a dados e informações.

esse formato mais passivo, denominado como
educação bancária pelo educador paulo Freire,
tende a ganhar cada vez menos adeptos, apesar
de ser empregado ainda por muitas escolas. na
contramão desse pensamento, os profissionais de
educação que estimularem estudantes a serem
mais ativos e ávidos pelo saber surfarão na onda
da pedagogia do futuro.  

sem dúvida, a pandemia agravou alguns obs-
táculos que já existiam na educação. de acordo
com o estudo “the covid-19 pandemic: shocks to
education and policy responses”, do Banco mun-
dial, antes da atual crise sanitária mundial, 258 mi-
lhões de jovens e crianças já estavam fora das es-
colas (dados globais). não é de se espantar que a
pesquisa alerte para a possibilidade de aumento
desses números enquanto a situação não se nor-
malizar. o índice é assustador por si só e preci-
samos pensar em meios de chegarmos ao edu-
cando de forma mais assertiva.

em alinhamento com esse cenário, o relatório
anual da Fundação Lemann (2020) destaca uma
pesquisa realizada pelo instituto datafolha com
dados a serem levados em consideração. segun-
do o levantamento, 73% dos educadores dizem
que, após a pandemia, vão utilizar mais tecnolo-
gia no ensino do que usavam antes. no entanto,
menos da metade (45%) dos profissionais consi-
deram a conexão ade-
quada atualmente e
quase 30% não têm
qualquer internet na
unidade escolar.

a tecnologia pode
ser uma grande aliada
na democratização do
conhecimento e na
desmistificação de de-
terminadas disciplinas.

Adriana Potexki

Um estudo realizado com 500 mulheres pelo
google e divulgado em uma revista feminina, revela
o perfil da mãe brasileira. apesar das mães estarem
muito mais incluídas no mercado de trabalho do
que há algumas décadas atrás, elas continuam sen-
do as principais responsáveis pelos filhos. inclusive,
30% delas criam seus filhos sozinhas. 

somente uma em cada quatro mães afirma di-
vidir as responsabilidades na criação dos fi-
lhos. muitas dessas brasileiras sobrecarregadas
esqueceram de cuidar de si mesmas. o autocui-
dado e atividade física não são prioridades para
30% delas, pois no topo da prioridade estão os fi-
lhos e o trabalho.

a mãe brasileira trabalha fora, estuda e cuida
da casa. os medos e as inseguranças que essas mães
sentem estão longe da imagem da mãe heróica que
muitas vezes é representada na mídia.

percebo em meu consultório e em palestras que
dou, que há uma discrepância entre as mães de clas-
se baixa/média e as mães de classe alta. embora am-
bas estejam inseridas no mercado de trabalho em
sua maioria, a mãe de classe alta prioriza a si mes-
ma, com cuidados com o corpo, estética, mídia, ex-
posição na internet, grupos sociais e acabam ter-
ceirizando a criação dos filhos através de babás, es-
colas e professores particulares. 

o reflexo disso na vida dos filhos são desas-
trosos. surgem sintomas de depressão, agressi-
vidade, dificuldade na aprendizagem, no sentir
e manifestar afeto, ansiedade, entre outros. 

isso não quer dizer que a prioridade dada pe-
las mães de classe baixa ou média, seja ideal, uma
vez que o filho precisa ver em sua mãe um re-
ferencial positivo que queira imitar. se essa
mãe está sempre cansada, com a autoestima bai-
xa, estressada ou até meio deprimida, isso não
ajudará no desenvolvimento emocional desses fi-
lhos. neste sentido,  é preciso muita sabedoria
para equilibrar as coisas, sem negligenciar as
crianças e a si mesma. 

talvez você, mãe que lê esse texto, pense auto-
maticamente: não tenho tempo. se de fato você tra-
balha o dia inteiro e a noite ainda estuda, concor-
do com você, não há tempo. se seus filhos são pe-
quenos, talvez seja importante rever e quem sabe
adiar os estudos por um tempo, ou procurar um
emprego com menor carga horária. como psicóloga
afirmo: os filhos precisam das mães! 

as lacunas deixadas por uma mãe ausente
são eternas, deixam feridas e marcas que geram
muitas dores quando se abrem essas questões
dentro de um processo terapêutico com crian-
ças, adolescentes e até adultos que foram ne-

gligenciados de alguma forma. 
caso você não tenha três períodos do seu dia

ocupados e ainda não tem tempo para se dedi-
car presencialmente aos filhos, é muito prová-
vel estar faltando alguma organização na sua
vida. costumo dizer em minhas palestras que nós
temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dor-
mir e 8 horas para amar os nossos amados, in-
cluindo amar a si mesma. 

crie novos hábitos. eu também sou mãe e, por
exemplo, quando as manhãs estão menos frias,
desperto meu filho mais cedo para dar uma vol-
ta pela estrada, pelo meio do verde. mesmo antes
de morar em uma chácara, quando morávamos
em apartamento, todos os dias pegava meu filho
na escola e íamos a um parque, ele em sua bici-
cleta, e eu fazendo caminhada. sentávamos, olhá-
vamos os gansos, a vida ao redor, as pessoas. ali
ele filosofava sobre assuntos muito profundos, por-
que sim, quando estamos no meio da natureza a
nossa mente vai muito além. 

esses momentos são muito preciosos para a
formação integral da personalidade de seu filho.
ambos, mãe e filho, saiam das redes. a tecnolo-
gia não é proibida, mas ela não pode fazer par-
te da rotina. Viver sim, deve ser parte da rotina.
conversar, abraçar, dar colo, se cuidar, se amar. 

também o desenvolvimento da espirituali-
dade, o contato com a dimensão mais transcen-
dente do ser humano, só é capaz se tivermos esse
tempo a mais, que poderá ser a noite, antes de
dormir, de acordo com suas crenças. a sabedo-
ria será passada pelos pais! Uma frase que gos-
to muito é: “deus se ensina no colo”.

se negligenciarmos a dimensão espiritual de
nossos filhos, eles serão pessoas vazias, sem
propósito, sem sentido de vida. não podemos er-
rar com nossos pequenos, não temos o direito de
errar, eles vêm perfeitos, repletos de dons, com
muitos ensinamentos a nos passar. 

Que nesse dia das mães vocês se permitam se-
rem cuidadas pelos seus filhos. (massageadas, ma-
quiadas). eles precisam daquilo que você tem de me-
lhor! precisam ver o
brilho nos seus olhos e
entenderem que, sim,
eles trazem alegria
para você, não são um
peso, o motivo do can-
saço e das rugas.

se conseguir en-
contrar equilíbrio,
você perceberá que
seus filhos te dão sen-
tido, e portanto, vida,
força, fé, esperança. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Adriana Potexki é psicó-
loga, escritora, colunista
do Formação Canção Nova
e palestrante

George Balbino é vice-
presidente da Mangahigh
no Brasil

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergen-
cial. a última parcela foi paga neste mês. em ja-
neiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. além disso, a inflação em as-
cendência tem forte impacto na camada mais po-
bre da sociedade, ao corroer o poder de compra
de quem pouco ou nada tem. inflação em alta e
desemprego é uma combinação perversa. Hoje,
esse quadro é agravado pela epidemia do novo
coronavírus. a imunização em massa da popu-
lação é medida que se impõe com a maior cele-
ridade possível. retirar o país desse quadro de
adversidades não é atribuição exclusiva do go-
verno federal. a tarefa exige igual esforço do Le-
gislativo. cabe ao congresso apressar a aprova-
ção de reformas estruturais, como a tributária e
a administrativa, a fim de facilitar o reencontro
do país com a via do desenvolvimento, indis-
pensável para mitigar os danos causados pelo de-
semprego e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

Decepção
Quero deixar aqui a minha decepção com os

goianienses. eu moro em aparecida de goiânia,
mas trabalho na capital. recentemente estive no
tocantins com o meu pai, para um tratamento mé-
dico. ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. ao retornar eu percebi o quanto
a população de goiânia não leva a sério o uso da
máscara. alguns com ela pendurada, outros usan-
do ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... Um horror! até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara. 

Maria Odete
Aparecida de Goiânia

{
É fundamental
que as pessoas
tenham
responsabilidade
de ir aos postos
de saúde para
receber a
segunda dose

O governador Ronaldo Caiado des-
taca o esforço em garantir uma cam-
panha de imunização ágil. O Estado
iniciou a campanha de vacinação em
18 de janeiro deste ano, e desde
então, trabalha com uma logística
que tem garantido a rápida distri-
buição das doses 246 municípios. 

Tecnologia e educação: uma dupla
dinâmica que gabarita muitas provas

@jornalohoje
“Ainda faltam mais de 6 milhões de doses
contra o coronavírus”, comentou a inter-
nauta sobre Goiás ter atingido 1 milhão
de primeiras doses aplicadas contra o
novo coronavírus. 

Fernanda Sousa

@ohoje
“nem eu mais irei comentar essa mesmice
de toda tarde”, comentou o internauta
sobre o número de mortes divulgados pela
Secretaria de estado da Saúde de Goiás re-
lativas a Covid-19. 

Karlos Souza

@jornalohoje
Covid-19: Brasil apoia posição dos eUA
em discussão sobre quebra de patentes
das vacinas.
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a semana termina com notícias trágicas
para o país que resiste à falta de humani-
dade e de ética de suas autoridades e pou-
co animadoras para o lado real da economia
– já que os rentistas ganharam novo pre-
sente do Banco central (Bc), com mais uma
alta dos juros básicos. o massacre na fave-
la do Jacarezinho, no rio de Janeiro, com 25
assassinatos, e o discurso de ódio, alimen-
tado desde Brasília, não podem ser disso-
ciados, compondo o mesmo caldo pegajoso
de ignorância, preconceito, discriminação e
barbárie. enquanto o país caminha para su-
perar 420,0 mil mortes desde o começo da
pandemia, os mercados ignoram a realida-
de e reagem como se a normalidade esti-
vesse restaurada. em seu mundinho de
fantasia, a Bolsa subiu quase 2,7% ao longo
da semana e o dólar desabou praticamente
3,9%, para r$ 5,23, desconsiderando mesmo
os riscos de turbulência associados à “cpi da
covid”, que começa a expor as entranhas do
governo e de sua pouca disposição para en-
frentar a pandemia.

depois de confirmar a retração na in-
dústria, o instituto Brasileiro de geografia e
estatística (iBge)apresentou, na sexta-feira,
os números pouco lisonjeiros do comércio va-
rejista. o encolhimento no setor já era espe-
rado, diante da avalanche de casos de con-
tágio e de mortes causadas pelo sars-coV-2
e da falta premeditada de medidas de apoio
a empresas e às famílias desde o final de 2020.
a ausência de “surpresas”, no entanto, não
esconde a dimensão da crise, que tende a der-
rubar o produto interno Bruto (piB) no pri-
meiro trimestre e deve se agravar ainda em

abril, quando os casos de covid-19 e de
mortes atingiram níveis recordes (até o mo-
mento) e a vacinação patinava no descaso e
inoperância. a capacidade de assegurar ta-
xas crescentes de imunização contra o vírus
poderá ser determinante para definir os ru-
mos da economia mais à frente. Uma capa-
cidade que o país, infelizmente, não tem sido
capaz de demonstrar ate aqui.

Ladeira abaixo
o volume de vendas do comércio vare-

jista “tradicional”, segundoa pesquisa men-
sal do iBge, recuou 0,6% na saída de feve-
reiro para março em todo o país, com tom-
bo de 5,7% em goiás na mesma comparação.
os resultados do varejo ampliado, que inclui
concessionárias de veículos e motos, lojas de
autopeças e de materiais de construção,
não foram melhores. ao contrário. as ven-
das no segmento baixaram 5,3% no país e
4,1% no estado, anulando os ganhos regis-
trados em janeiro e fevereiro deste ano. na
verdade, dado o fraco desempenho mais re-
cente das vendas, o varejo atingiu em mar-
ço deste ano retrocesso de 6,7% em relação
a fevereiro do ano passado, antes da pan-
demia, considerando os números para goiás
– um desempenho bem pior do que a média
observada para todo o país, que apresentou
recuo de 0,3%. no varejo ampliado, com con-
tribuição principalmente dos materiais para
construção, persiste avanço levemente in-
ferior a 1,0% no estado (também compa-
rando março deste ano a fevereiro de 2020),
o que contrasta com a perda de 3,6% acu-
mulada ao longo do período em todo o país.

2 a comparação com março
deste ano com igual mês do
ano passado, quando as pri-
meiras medidas de distancia-
mento social foram adotadas
pelos estados, exatamente por
esse motivo, vem carregada de
distorções e não deve ser ado-
tada para projetar resultados
à frente. para o varejo em
todo o Brasil, as vendas cres-
ceram 2,4% no caso do co-
mércio varejista tradicional,
mas saltaram 10,1% no vare-
jo ampliado, com saltos de
27,6% para veículos, motos e
peças, e de 33,4% no caso dos
materiais de construção.
2 em goiás, nem mesmo a
base mais reduzida ajudou a
melhorar os números para o
varejo convencional, que en-
colheu 4,1% frente a março de
2020, enquanto o comércio
ampliado apresentou eleva-
ção de 4,9% (com altas de 20,6%
para os veículos e de 11,8%
para materiais de construção).
2 pesaram, no caso do va-
rejo restrito, em goiás, os
tombos de 12,6% nas vendas
de hiper e supermercados, e
de 32,2% para lojas de teci-
dos, vestuário e calçados. as
lojas de móveis e eletrodo-
mésticos e de medicamentos
e cosméticos, respectiva-
mente, anotaram altas de
22,2% e de 20,0% ainda em

relação a março de 2020.
2 ainda em goiás, é preciso
recordar que em março do
ano passado as vendas do va-
rejo restrito haviam sofrido
baixa de 8,3%, com redução
de 5,3% para o comércio va-
rejista ampliado. a tendência
mais recente, utilizando índi-
ces de vendas dessazonaliza-
dos pelo iBge (quer dizer,
excluídos fatores que ocorrem
em períodos determinados
do ano e que podem distorcer
comparações), mostra desa-
quecimento importante para
o setor, tanto em goiás como
no restante do país.
2 no caso goiano, o varejo
restrito encolheu pouco mais
de 11,0% entre agosto do ano
passado, quando atingiu o
maior nível desde a pande-
mia, e março deste ano. entre
outubro passado e março de
2021, as vendas do comércio
ampliado apontam baixa de
5,9%. as estatísticas pioram
muito quando são levados
em dados de mais longo pra-
zo da série histórica. o vare-
jo restrito atingiu seu melhor
momento, em goiás, em maio
de 2014. desde lá, desabou
32,9% (o que significa dizer
que o setor havia perdido,
em março deste ano, pratica-
mente um terço de tudo o
que vendeu naquele mês).o

comércio ampliado registrou
seu desempenho mais vistoso
em agosto de 2012 e chegou a
março deste ano carregando
perdas de 31,9%.
2 outras comparações des-
nudam as dimensões do pro-
cesso de derretimento das
vendas no país como um
todo. até outubro do ano pas-
sado, comparadas a fevereiro,
as vendas do varejo restrito
cresciam 6,6%. em março
deste ano, apresentaram re-
cuo de 0,3% na comparação
com fevereiro de 2020. para o
varejo ampliado, depois de
crescerem 4,0% entre feve-
reiro e novembro, as vendas
passaram a cair 3,6% em
março passado.
2 o desaquecimento atingiu
até mesmo o setor de mate-
riais de construção, sugerin-
do uma inversão na tendên-
cia de crescimento observada
nos meses anteriores. as ven-
das nesta área sofreram que-
da de 5,6% na saída de feve-
reiro para março deste ano,
em todo o país. até setembro
de 2020, agora em relação a
fevereiro daquele mesmo
ano, as lojas do setor cresciam
a uma taxa de 29,3%. mas o
índice foi rebaixado para
13,9% em março deste ano
(ainda tomando os níveis pré-
pandemia como base).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

No lado real, massacre e retrocesso.
Mas mercados vivem semana de ganhos

em vez de pagar cinco tributos ao comprar um produto,
o consumidor pagará o imposto sobre Bens e serviços (iBs).
caso se trate de um produto que possa causar danos à saú-
de, um imposto seletivo será acrescentado. a proposta cons-
ta do parecer do relator da reforma tributária, deputado
aguinaldo ribeiro (pp-pB), lido na comissão especial mis-
ta do congresso.

o texto prevê a extinção de duas contribuições – o pro-
grama de integração social (pis) e a contribuição para o
Financiamento da seguridade social (cofins) – e de três im-
postos – o imposto sobre produtos industrializados (ipi),
o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços
(icms) e o imposto sobre serviços (iss). atualmente, as con-
tribuições ficam inteiramente com a União, o ipi é parti-
lhado entre União e governos locais, o icms fica com os es-
tados, e o iss, com os municípios.

a alíquota do iBs seria composta por uma soma das alí-
quotas da União, dos estados e dos municípios. cada esfera
de poder poderia definir a alíquota por meio de lei ordi-
nária. a base de cálculo (onde o tributo incide) seria re-
gulamentada em lei complementar.

de acordo com o relator, o centro de cidadania Fiscal
(cciF) calculou que, caso fossem somadas as alíquotas dos
cinco tributos atuais, o iBs ficaria entre 24,2% a 26,3%, de-
pendendo da calibragem do imposto seletivo.

cobrado em mercadorias como cigarros e álcool, o im-
posto seletivo será cobrado “por fora”, no início da cadeia
produtiva. dessa forma, esse imposto se incorporará ao cus-
to do produto, elevando a base de cálculo sobre a qual é
aplicada a alíquota do iBs.

Cobrança no destino
segundo o parecer, o iBs será cobrado no destino, no

local onde a mercadoria é consumida. a proposta acaba-
ria com a guerra fiscal entre os estados. atualmente, o icms
é dividido entre o local de origem e o local de destino por
meio do icms interestadual. Uma lei complementar de-
talhará a distribuição da arrecadação, mas a partilha ocor-
rerá com base na população dos municípios, para atender
ao modelo de cobrança no destino.

a proposta reduz de dez para seis anos o prazo de tran-
sição para a implementação do iBs, em relação ao texto ori-
ginalmente apresentado no fim de 2019. Haveria uma tran-
sição federal, de dois anos, mais uma transição de quatro
anos dos governos locais. a fase federal se iniciará no ano
seguinte ao ano de publicação da lei complementar do iBs.

na transição, o pis e a cofins seriam gradualmente subs-
tituídos pela alíquota federal do iBs no primeiro e no se-
gundo ano. na transição local, do terceiro ao sexto ano, as
alíquotas do icms e do iss seriam reduzidas na proporção
de 1/4 por ano, até serem zeradas. os incentivos fiscais se-
riam diminuídos na mesma dimensão.

Taxação de riquezas
o relatório não prevê mudanças significativas na tri-

butação sobre riqueza. “decerto, devemos avançar no de-
bate sobre o deslocamento da tributação das operações
com bens e serviços para a renda e o patrimônio, o que
permitirá reduzir a pesada carga sobre o consumo”, des-
taca o texto.

o parecer também menciona “alterações pontuais” para
reforçar a progressividade fiscal (maior cobrança sobre os
mais ricos) no imposto transmissão causa mortis e doa-
ção (itcmd), que incide sobre heranças e doações, e no im-
posto sobre a propriedade de Veículos automotores (ipVa).
o texto, no entanto, não entra em detalhes.

Zona Franca e Simples Nacional
segundo o relatório, a Zona Franca de manaus con-

tinuará a ter tratamento especial. Uma lei comple-
mentar poderá ponderar o imposto sobre operações
com bens e serviços na zona franca, com brechas para
modificar alíquotas e regras de aproveitamento de cré-
ditos dos tributos.

as regras para o simples nacional, regime especial para
as micro e pequenas empresas, não mudarão. na avalia-
ção do relator, eventuais modificações podem ser feitas por
meio de lei complementar ou lei ordinária, sem a neces-
sidade de mudança na constituição. “apesar de termos se-
veras restrições ao que se tornou o simples nacional, en-
tendemos que a correção de suas vicissitudes compete à
legislação infraconstitucional, a qual necessita de ampla
e profunda revisão”, destacou o texto. (ABr)

Texto prevê extinção de contribuições e impostos

Pagamento do abono para
segurados é antecipado

BALANÇO

Econômica
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Relator da
reforma
tributária propõe
fundir cinco
tributos no IBS

o governo federal decidiu
antecipar o pagamento do abo-
no anual (equivalente ao 13º
salário) devido aos segurados e
aos dependentes da previdên-
cia social neste ano. a medida
consta em decreto assinado
pelo presidente Jair Bolsonaro
e publicado na edição o diário
oficial da União. 

o pagamento ocorrerá em
duas parcelas. a primeira,
correspondente a 50% do be-

nefício devido em maio de
2021, será paga juntamente
com os benefícios desse mês,
entre os dias 25 de maio e 8
de junho. a segunda parcela
será paga com os benefícios
da competência do mês de ju-
nho de 2021, entre 24 de ju-
nho e 7 de julho. o paga-
mento do abono anual ocor-
re, em geral, nas competên-
cias agosto e novembro.

segundo o ministério da

economia, a medida tem por
objetivo incrementar a renda
dos beneficiários que fazem
jus ao abono, o que deve in-
jetar cerca r$ 52,7 bilhões na
economia do país. a pasta
também informou que a me-
dida não tem impacto orça-
mentário, já que haverá so-
mente a antecipação do pa-
gamento do benefício, sem
acréscimo na despesa previs-
ta para o ano. (ABr)
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Dayrel Godinho 

Falta um ano e cinco meses
para as próximas eleições e o
partido dos trabalhadores
(pt), do ex-presidente Lula,
se articula lentamente para
montar as chapas para as elei-
ções gerais de 2022 aqui no es-
tado. a presidente regional
do partido, Kátia maria, ex-
plica que “há conversas com
outras siglas”, mas o momen-
to pré-eleitoral está sendo de
críticas às ações do governo
Federal e ao debate solidário.  

ela explica que o partido
enxerga que o momento sani-
tário e econômico do Brasil é
um momento muito difícil e
que o partido está priorizando
auxiliar às pessoas tanto na
assembleia Legislativa de
goiás (alego), quanto no con-
gresso nacional, “defenden-
do as políticas que possam
salvar a economia e salvar a
vida das pessoas”.  

“nessa circunstância que
estamos hoje, priorizamos
ações de arrecadações o de-
bate a favor da vacina e o au-
mento do auxílio emergen-
cial [de r$ 300,00 para r$
600,00], porque o Brasil voltou
para o mapa da fome e esta-
mos com 14% de brasileiros
desempregados. É um cenário
muito grave onde, quem não
morre de covid-19, morre de
fome e quem não morre de
fome pode morrer por uma
bala perdida, como aconteceu
no rio de Janeiro [nesta se-
mana 25 pessoas morreram
durante uma ação da polícia
do estado]”, comenta a petista. 

ela ainda cita que, entre as
ações, o partido está focado
no programa pt solidário, que
é um programa que arrecada

alimentos, produtos de limpe-
za e de higiene para as pessoas
mais necessitadas. 

Volta de Lula 
a presidente diz que o re-

torno do presidente Lula fez
com que o partido se fortale-
cesse, e é uma questão que os
petistas entendiam que cedo ou
tarde aconteceria. “o stF [su-
premo tribunal Federal] re-
parou esse erro e ficamos mui-
to felizes, mas é uma decisão
tardia, que o Judiciário tirou o
ex-presidente Lula das elei-
ções e que fez com que o país
chegasse ao status que está
hoje”, comentou a petista.  

Kátia foi candidata ao go-
verno do estado em 2018 e fi-
cou em 4º lugar, com 9,16% dos
votos. a petista não adiantou
se será candidata ao executivo
ou ao Legislativo, mas lem-
brou que o ex-presidente da re-
pública tem “uma grande in-
fluência no processo eleito-
ral” e isso pode se respingar
nas eleições estaduais, mas ela
reitera que o momento é “de
garantia de as pessoas terem
comida no prato”.  

os principais nomes do
partido em goiás são o depu-

tado federal rubens otoni
(pt), os deputados estaduais
antônio gomide (pt) e dele-
gada adriana accorsi (pt), e
com o vereador mauro rubem
(pt), eleito vereador por goiâ-
nia em 2020, após quatro anos
sem um vereador represen-
tando a sigla.  

a maioria pretende con-
correr à reeleição, mas podem
galgar um passo maior, para
concorrer à câmara Federal, no
caso de adriana accorsi e an-
tônio gomide, ao senado ou ao
governo, no caso de rubens
otoni, e a assembleia Legisla-
tiva, como já tentou o ex-de-
putado estadual mauro ru-
bem (ele é primeiro suplente
do partido na casa).  

cotada para concorrer a
outros cargos, a deputada es-
tadual adriana accorsi pon-
tua que neste momento, a
pretensão dela é de concor-
rer à reeleição como deputa-
da estadual, “mas vou ouvir
as pretensões do partido”,
explica a deputada adriana
accorsi, que já está no seu se-
gundo mandato como depu-
tada estadual.  

ela comemora a elegibili-
dade de Lula e disse que é

uma certeza que todos os
militantes da sigla tinham
como certeza e de que as
condenações do ex-juiz ser-
gio moro seriam suspensas,
provando a inocência de
Lula. “nós sempre acredita-
mos na inocência de Lula”,
disse a deputada.  

a presença do presidente
Lula, de acordo com adriana
accorsi, muda todo o cenário
das eleições de 2022, e já está
à frente nos cenários para a
presidência. ele terá uma in-
fluência nas eleições nacio-
nais nas eleições do estado,
por isso o partido deve parti-
cipar das articulações para as
eleições estaduais, quando for
o momento oportuno.  

“ainda vamos discutir o
que será melhor, tanto para
goiás, quanto para as elei-
ções presidenciais. não adian-
ta mudar no estado, e não
mudar no Brasil, mas o mais
provável é que o pt tenha
candidatura própria”, explica
a deputada estadual, que
acredita na influência de Lula
no estado de goiás.  

outro petista cotado para
galgar passos maiores, o de-
putado federal rubens otoni

afirma que é pré-candidato à
reeleição, e não deve fazer
parte de uma construção
como candidato ao senado, à
vice-governadoria ou ao pa-
lácio das esmeraldas, porém
o partido, de acordo com ele,
deve se fortalecer para con-
correr às eleições estaduais
pela simples presença de
Lula.  

“a presença do ex-presi-
dente no processo eleitoral
não garante vitória, mas for-
talecerá todas as candidaturas,
tanto nas eleições majoritá-
rias quanto nas eleições pro-
porcionais [como é o caso de
otoni”, comenta o deputado.  

o vereador mauro rubem,
por sua vez, postula “ajudar o
partido”, independente do car-
go que pode concorrer nas
eleições estaduais.  

“sou militante pelo proje-
to de mudar esse país, seja
para concorrer em uma cha-
pa majoritária, seja para uma
chapa proporcional, para so-
mar e fazer uma grande cha-
pa que representa o potencial
de mudança para o povo bra-
sileiro e para o povo goiano”,
explica o vereador. (Espe-
cial para O Hoje)

Adriana Accorssi, que deve disputar reeleição na Alego, aponta que a volta de Lula ao jogo política fortaleceu o partido

De acordo com 
a presidente
estadual do PT,
Kátia Maria, o foco,
hoje, é em ações a
favor do aumento
do Auxílio
Emergencial e na
compra das vacinas 

Petistas adotam discurso
contra ações de Bolsonaro 

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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José Luiz Bittencourt

coberto de razão, o gover-
nador ronaldo caiado tem re-
petido que o momento para as
tratativas políticas e partidárias
com vistas às próximas eleições
é o ano que vem. não agora e
não neste ano, que tem como
prioridade o enfrentamento à
pandemia da covid-19 e exige
de todos, não só das autorida-
des, foco e atenção nas ques-
tões sanitárias – com o país vi-
vendo um esforço monumen-
tal para a vacinação do maior
número possível de brasileiras
e brasileiros.

mas nem todos pensam
como caiado. Há aqueles que
acreditam que a eleição já co-
meçou. Um exemplo é o presi-
dente da Federação das indús-
trias do estado de goiás – Fieg
sandro mabel. esse não se dá
conta do papel institucional
que deveria exercer como prin-
cipal liderança classista do es-
tado e representante do setor
mais dinâmico da sua econo-
mia, a indústria.

mabel está em campanha,
pisoteando as responsabilida-
des do seu cargo. a quê, pro-
vavelmente não sabe, mas nes-
ta semana mesmo repetiu que,
se a oposição não encontrar
um nome para enfrentar a ree-
leição do atual governador, ele
desde já se oferece. ajuntou a
isso um palavrório pesado con-
tra caiado, com quem deveria
estabelecer um diálogo pro-
dutivo para o empresariado e

mais positivo ainda para o con-
junto da população.

não o faz, contudo. corre
atrás de vacinas imaginárias,
que já lhe custaram até um pito
de repercussão nacional pas-
sado pela megaempresária Lui-
za trajano – presidente de um
comitê que procurou por imu-
nizantes em todo o mundo e só
encontrou laboratórios dis-
postos a vendê-los para gover-
nos nacionais e jamais para
conglomerados ou sub-entes
federativos, caso de goiás.

a Fieg não é um partido
político. não convém à enti-
dade se meter onde o seu des-
miolado presidente a está en-
fiando. discutir questões elei-
torais, neste momento, é uma
atividade pouco recomendá-
vel, até mesmo para quem
existe para fazê-lo, ou seja, os
partidos. a hora é não só de
consideração pelas centenas
de milhares de mortes pelo ví-
rus insidioso, que continuam
aumentando diariamente,
sem controle, como também
de aglutinar esforços para o
combate à praga. todos e
qualquer um têm como cola-
borar. em especial, institui-
ções da sociedade civil, lide-
ranças de qualquer categoria
e especialmente governos.

entre esses últimos, o pre-
feito de aparecida gustavo
mendanha é destaque. dei-
xou de lado a gestão da sua
cidade, que beira 1.200 óbi-
tos pela covid-19, para viajar
atrás de respaldo para pro-

jetos eleitorais dele mesmo e
do partido que integra, o
mdB. em alguns momentos,
acompanhado pelo presi-
dente estadual emedebista
daniel Vilela, alguém que
sentiu como poucos a viru-
lência da nova doença – seu
pai, maguito Vilela, foi leva-
do precocemente, deixando
não só ele, como também a
legenda de ambos órfã e ca-
rente de um rumo.

mendanha e daniel estão
com déficit comedimento.
nesse instante, no Brasil, a
política não tem pressa. o re-
lógio da História vira vaga-
rosamente doídos minutos e
segundos que são preciosos
para a guerra sanitária e não
podem ser desperdiçados
com aventuras vãs. nenhum
dos dois precisa se preocupar
com as eleições vindouras,
por ora, assim como também

não precisa o afoito presi-
dente da Fieg. Há o tempo
certo e esse virá no ano que
vem. atropelar esse calendá-
rio pode até ser visto como
desrespeito às vítimas e falta
de zelo com o resto da socie-
dade que sobrevive acuada
pela pandemia.

É o caso de recorrer ao
bordão: deixem o governador
trabalhar e trabalhem tam-
bém. esqueçam a política,
por enquanto, adiando os so-
nhos de poder e glória para
2022, que é quando serão
oportunos e convenientes.
Que cada um veja como pode
e deve colaborar, no limite
das suas atribuições e con-
forme as suas competências.
os que têm funções admi-
nistrativas públicas, como o
prefeito de aparecida, ainda
mais e com mais força. (Es-
pecial para O Hoje).

Projetos eleitorais são inoportunos
agora, como defende Caiado ao 
propor conversações para alianças
partidárias somente no ano que vem

Foco na pandemia deveria
adiar a política para 2022

Dayrel Godinho

o debate sobre um proje-
to de lei que revoga o paga-
mento passivo judicial de ho-
ras extras aos professores,
efetivos e temporários, vin-
culados à secretaria de esta-
do da educação (seduc) foi o
estopim para mais uma dis-
cussão entre caiadistas e mar-
conistas na assembleia Le-
gislativa de goiás (alego),
quando os parlamentares
aprovaram em uma margem
apertada, por 18 votos a 12.  

enquanto os marconistas
criticavam a retenção de gas-
tos, caiadistas manteve o dis-
curso de que o psdB teria
deixado uma dívida histórica
no estado. 

Foi justamente neste de-
bate que os parlamentares
discutiram a proposta que
foi apresentada pelo gover-
no de goiás, e foi aprovada
em 1ª votação alteram o pla-
no de cargos e vencimentos
do pessoal do magistério.
essa proposta foi discutida
durante toda a sessão, que
foi marcada por discussões
entre deputados governis-
tas, favoráveis à matéria e
deputados de oposição, con-
trários à matéria.  

a proposta do governo
foi apresentada diante de

diversas ações judiciais com
decisões desfavoráveis ao
estado de goiás e da irre-
versibilidade da jurispru-
dência, com o objetivo de
contenção do aumento do
passivo judicial referente ao
pagamento de horas extras e
mudar uma “interpretação
errônea sobre o cômputo de
horas-aula e horas-atividade,
resultando em jornada de
trabalho excedente”, que es-
tavam previstas na lei revo-

gada pela alego.  
o argumento do governo é

de que a proposta servirá “para
adequar a jornada de trabalho
dos professores à lei, sem pre-
judicar a continuidade do ser-
viço por eles prestado, esta
Unidade da Federação propõe
que a eventual demanda por
carga horária excedente seja
suprida via contratação tem-
porária de docentes”.  

em meio às críticas sobre a
retenção de gastos do governa-

dor, ronaldo caiado (dem),
como a da proposta aprovada, o
líder do governo, Bruno peixo-
to (mdB), saiu em defesa do go-
vernador que está “pagando os
funcionários públicos em dias,
diferente do que acontecia nas
gestões passadas”.  

o emedebista criticou a
atuação dos deputados de opo-
sição, que criticaram a propo-
situra que vai limitar o paga-
mento de alguns trabalhadores
e também entraram na discus-

são das ações do governador
contra a covid-19, “diferentes
do governo Bolsonaro”.  

de acordo com o líder, o go-
verno caiado assumiu o estado
com uma folha salarial de todos
os servidores públicos com um
atraso de dois meses.  “são dois
meses de atraso e com o paga-
mento no dia 15, valorizar é pa-
gar o servidor em dia, pagar o sa-
lário atrasado. isso é valorizar o
servidor público e temos que ter
respeito pelo governo que paga
o salário dos servidores em dia”,
defendeu o emedebista.  

os deputados Karlos cabral
(pdt), Lêda Borges (psdB), tal-
les Barreto (psdB), delegado
eduardo prado (dc) e delegada
adriana accorsi (pt) criticaram
a aprovação da matéria e vota-
ram contra a proposta.  

durante a discussão, o de-
putado Karlos cabral (pdt) se
manifestou e disse que a apro-
vação dessa matéria vai criar
uma economia para o governo,
mas irá reduzir os salários dos
professores aqui do estado.

o líder do governo, Bruno
peixoto, também lembrou
“inaugurações antecipadas” du-
rante o governo marconi peril-
lo. “Faziam inauguração 11 ve-
zes antes do hospital ficar pron-
to, iniciavam obras e não en-
tregaram”, criticou o emede-
bista.  (Especial para O Hoje)

Deputados debatem sobre governo de Caiado e Marconi 
EDUCAÇÃO

Líder do governo, Bruno Peixoto diz que obras eram inauguradas diversas vezes pelos tucanos
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O prefeito de Aparecida
Gustavo Mendanha
comete desatinos ao
deixar de lado a gestão
da sua cidade, que beira
1.200 óbitos pela Covid-
19, para viajar atrás de
respaldo para projetos
eleitorais.
No mesmo roteiro, não
convém à Fieg se meter
onde o seu desmiolado
presidente Sandro
Mabel a está enfiando
ao discutir questões
eleitorais, neste
momento de pandemia
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Felipe André

o atlético goianiense de-
sembarcou na madrugada de
sexta-feira (7) em goiânia, e já
entra em campo neste domin-
go (9). o rubro-negro tem o
grêmio anápolis pela frente,
no segundo jogo da semifinal
do campeonato goiano, às
18h30 (horário de Brasília), no
estádio antônio accioly. no
primeiro duelo, a raposa ven-
ceu por 1 a 0, o gol foi marca-
do pelo atacante Lucão. os vi-
sitantes agora possuem a van-
tagem do empate para chegar
a final, enquanto os mandan-
tes precisam vencer por dois
ou mais gols para avançar di-
reto, por um gol leva a decisão
para os pênaltis.

diferentemente do que
aconteceu na primeira partida,
o atlético goianiense vai com
força máxima para enfrentar o
grêmio anápolis. a grande dú-
vida fica por conta do lateral
natanael, que durante a vitória
sobre o Libertad-par na copa
sul-americana, sentiu um in-
cômodo na coxa e precisou ser
substituído, o jogador aguarda

os resultados dos exames para
saber se pode ou não entrar em
campo neste domingo.

outro jogador que aguarda
a decisão do departamento
médico é o atacante rober-
son. o jogador não viajou para
o paraguai após sentir um in-
cômodo na posterior da coxa
direita, após exames de ima-
gem, o atleta segue no aguardo
para saber se houve lesão e se
sim, qual a gravidade. Uma
ausência garantida é o za-
gueiro oliveira, o defensor foi
expulso no jogo de ida e com
isso não pode ser relacionado.

o atlético goianiense chega
com a moral elevada. o rubro-
negro venceu o Libertad-par
na noite desta quinta-feira (6) jo-
gando no estádio defensores del
chaco, em assunção-par. o re-
sultado colocou os goianos na

zona de classificação para a pró-
xima fase, ou seja, na liderança
do grupo F. a delegação apro-
veitou para receber a primeira
dose da vacina contra o covid-
19, ainda em solo paraguaio.

Grêmio Anápolis
no lado da raposa, o trei-

nador cléber gaúcho conta com
um reforço para a partida de-
cisiva. na melhor campanha
do clube na primeira divisão es-
tadual, o grêmio anápolis so-
nha com a decisão para confir-
mar a vaga na copa do Brasil.
para isso, o comandante vai
ter o retorno do lateral Baiano,
que estava suspenso na partida
de ida e foi substituído na oca-
sião por Yan santos. o jovem, de
20 anos, agradou na função e
agora disputa espaço com o
atleta experiente.

dos quatro gols sofridos
pelo atlético goianiense em 13
jogos de campeonato goiano,
o grêmio anápolis foi res-
ponsável por balançar as re-
des em duas oportunidades,
com Vitor Braga e Lucão. o

atacante, que marcou o tento
da vitória na última terça-fei-
ra (4), é um dos destaques da
raposa na competição e o ar-
tilheiro da equipe, que mar-
cou em quatro oportunida-
des. (Especial para O Hoje)

Após perder o
primeiro jogo por
1 a 0, Atlético
Goianiense vai
com força 
máxima para 
enfrentar o 
Grêmio Anápolis,
desta vez, no 
estádio Antônio
Accioly

o atlético goianiense con-
seguiu uma vitória importan-
tíssima na última quinta-feira
(06/05), ao vencer a equipe do
Libertad-par por 2 a 1, ren-
dendo até mesmo a liderança
do grupo F, pela fase de grupos
da sul-americana. além dos
três pontos importantes na
competição, a delegação rece-
beu a primeira dose da vacina
sinovac, no paraguai. 

a comissão retornou do es-
tádio defensores del chaco,
em assunção-par, direta-
mente para o hotel para rece-
ber a primeira dose da vacina,
que foi doada pelo laboratório
chinês sinovac e que faz par-
te do pacote de 50 mil doses
que a conmebol recebeu para
distribuir aos clubes de suas
competições. no total, foram
44 pessoas vacinadas que es-
tavam representando o clube.
o presidente adson Batista
confirmou a informação em
entrevista à rádio Bandeiran-
tes de goiânia.

“com toda sinceridade, a
gente está muito feliz e agra-
decer a conmebol por enten-
der que nós temos a impor-
tância de poder estarmos re-
cebendo essa vacina. sou uma
pessoa que tem o entendi-
mento que quando mais pes-
soas tiveram imunizadas, me-
nos pessoas estarão transmi-
tindo esse terrível vírus”, dis-
se o dirigente.

as vacinas começaram a
ser aplicadas no Uruguai e no
paraguai, jogadores e funcio-
nários de clubes das primeiras
divisões dos dois países foram
imunizados. além do atlético

goianiense, equipes como cer-
ro porteño-par, guaraní-par e
Boston river-UrU aceitaram as
doses oferecidas pela conme-
bol, enquanto river plate-arg
e Lanús-arg recusaram. ain-
da nesta quinta-feira, o presi-
dente do Fluminense, mario
Bittencourt, disse que foi con-
tra essa possibilidade levan-
tada ao clube carioca, que dis-
puta a Libertadores.

de acordo com a associa-
ção paraguaia de Futebol
(apF), a entidade recebeu 3058
doses, suficientes para 1529

pessoas. estão no país ainda
mais 6142 doses, das quais
1142 serão usadas pela própria
conmebol, e o restante ficará
para equipes da Libertadores,
sul-americana, o efetivo das
organizações das finais úni-
cas dos dois torneios e a copa
américa. a confederação Bra-
sileira de Futebol (cBF), atra-
vés do presidente rogério ca-
boclo admitiu o interesse de
comprar vacinas, caso isso se
torne possível no Brasil. (Feli-
pe André e Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Titular contra o Libertad-PAR, Fernando Miguel segue como o camisa 1 atleticano no duelo contra o Grêmio Anápolis

Delegação com 45 pessoas receberam a primeira dose

o goiás está próximo
de confirmar sua quarta
contratação para a se-
quência da temporada
2021. o time encaminhou o
acerto com o meia diegui-
nho, do Boa esporte que
realiza exames médicos no
clube antes da assinatura
do contrato. a informação
foi dada pelo jornalista Vic-
tor pimenta, da equipe de
esportes do jornal o Hoje.

o meia Jackson diego
ibraim Fagundes é mais co-
nhecido como dieguinho e
em sua carreira atuou em
boa parte em clubes do rio de
Janeiro. começou no Barce-
lona-rJ e logo depois ainda
passou por resende, Fribur-
guense e portuguesa-rJ. o jo-
gador de 25 anos estava por
último no Boa esporte, onde
disputou pelo clube o Brasi-
leiro da série c e campeona-
to mineiro. Foram vinte e
quatro jogos pela equipe de
Varginha e um gol marcado.

caso confirme, será a
quarta contratação esme-
raldina para a temporada
2021. antes dele, chegaram
o lateral-direito ivan, o ata-
cante Vinicius popó, em-
prestado pelo cruzeiro e o
meia Élvis. outras contra-
tações devem ser anuncia-
das antes mesmo da estreia
do clube na série B.

Grana nos cofres?
o clube esmeraldino

pode ganhar uma grana a
mais para seus cofres por
conta de um jogador. não
que seja algum que esteja
de saída, mas sim, um que
já saiu há algum tempo. o
spezia, da itália está pró-
ximo de comprar em defi-
nitivo o volante Léo sena,
que hoje pertence ao atlé-
tico mineiro. 

o jogador que foi reve-
lado pelo clube esmeral-
dino, saiu do clube ainda
no final do ano passado,
quando negociado com o
atlético mineiro no valor
de r$ 4 milhões de reais, à
pedido de Jorge sampaoli
e ainda assim, não teve
muitas oportunidades no
clube alvinegro. 

Foi então emprestado
ao spezia, clube que dis-
puta a primeira divisão do
campeonato italiano, com
uma cláusula contratual
em que o time tenha o di-
reito de compra fixado no
jogador no valor de 2,5 mi-
lhões de euros (r$ 17 mi-
lhões de reais. com isso, o
goiás ainda conta com 20%
dos direitos econômicos do
atleta, além de 2% do me-
canismo de solidariedade
da FiFa, o que deve rece-
ber em torno de 3 milhões
e 520 mil reais. Já são de-
zessete jogos do volante
com a camisa do time alvi-
negro. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Goiás encaminha
contratação de
meia Dieguinho

REFORÇO PARA A B

Delegação recebe primeira
dose de vacina contra covid-19

DRAGÃO VACINADO

Bruno Corsino/ACG

Vale VaGa na final

Divulgação/APF

Jogo de ida: 0x1; Data: 9 de maio, 2021; Horário: 18h30 (de
Brasília); Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia-Go; Ár-
bitro: osimar Moreira; Assistentes: Cristhian Passos e Leo-
ne Carvalho

t
tÉCniCA

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; dudu, nathan, Éder e
igor Carius (natanael); Willian
Maranhão, Marlon Freitas e
João Paulo; Janderson, Arthur
Gomes e Zé roberto
Técnico: Jorginho

Grêmio Anápolis: Jordan;
Baiano (Yan Santos), Gut,
darnlei e Mateus rodrigues
(igor); Lúcio, Gabriel Vidal e
Vitor Braga; ronald, Matheus
Martins e Lucão
Técnico: Cléber Gaúcho

xAtlético-GO Grêmio Anápolis

FICHA



VILA NOVA

pela quarta vez na tempo-
rada, o Vila nova enfrentará a
aparecidense. até aqui, o saldo
colorado é positivo. Foram dois
empates e uma vitória. em caso
de um novo triunfo, o tigre es-
tará de volta a uma decisão de
campeonato goiano, algo que
não acontece desde 2017.

de acordo com o atacante
Kelvin, o primeiro confronto
das semis foi bastante trunca-
do e, da mesma maneira, ele es-
pera que o deste domingo (9)
também seja.

“Foi um jogo muito trunca-
do. o primeiro jogo (de um
mata-mata) é muito detalha-
do, onde você mais estuda o ad-
versário. por termos jogado em
casa, acredito que fizemos um
bom jogo, principalmente ofen-
sivamente. por saber da quali-
dade deles (da aparecidense),
nós atacamos marcando. o jogo
lá (em aparecida de goiânia)
vai ser pegado novamente. eles
são muito qualificados. esta-
mos confiantes. Vamos para
cima”, disse Kelvin.

para Kelvin, não há favori-
tismo para nenhuma das equi-
pes e que, portanto, não é o
peso da camisa vilanovense
que fará com que ele e seus

companheiros conquistem a
vaga na final da competição.
segundo o jogador, será preci-
so mostrar seu trabalho.

“acho que, quando se trata
de jogos finais, não há facilida-
de. as equipes são muito quali-
ficadas. Já passamos por uma di-
ficuldade contra o anápolis, que
foi mais difícil que os jogos da
primeira fase. agora, é semifinal.
não tem favoritismo, não tem
camisa. não vamos chegar lá,
com a camisa, e vencer o jogo.
temos de mostrar o nosso tra-
balho. É isso que vai decidir o
jogo”, analisou o atacante.

Questionado sobre seu iní-
cio no colorado, Kelvin revela

não estar 100% e almeja atin-
gir a meta para continuar aju-
dando o time comandado por
Wagner Lopes.

“estou muito feliz com meu
início aqui no Vila nova. aos
poucos, vou aproveitando as
oportunidade e ganhando
meu espaço. não estou nos
meus 100% (de condiciona-
mento físico) e sei que ainda
posso ajudar muito mais. Vou
continuar trabalhando para
que esses 100% cheguem logo
e eu possa ser decisivo nessa
reta final. Já fiz três gols e, ago-
ra, preciso de mais”, finalizou
Kelvin. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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O atacante já soma 11 jogos e três gols pelo Tigre

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Quando o goiás anun-
ciou de forma oficial a con-
tratação do treinador pin-
tado, juntamente com ele,
dois outros profissionais fo-
ram contratados juntamen-
te com o técnico. o auxiliar
dino camargo e o prepara-
dor físico José mário. 

o clube esmeraldino terá
todo esse tempo sem jogos
antes do início da série B, que
acontece no próximo dia 28,
assim poderá se preparar
mais ainda fisicamente para
sua estreia e o mais novo pro-
fissional do clube falou sobre
a preparação nesse período
sem partidas.

“teremos um tempo
considerado ideal de quatro
semanas para preparar esse
grupo. esse momento é fun-
damental para que eles pos-
sam conseguir atingir seus
melhores índices de per-
formance, tanto fisicamen-
te, quanto taticamente, prin-
cipalmente ligados aos as-
pectos mentais”, explicou
José mario sobre esse início
de trabalho no clube.

além dos jogadores que
já estão no grupo, mais jo-
gadores devem chegar no
clube antes mesmo do início
da série B. alguns reforços
estão treinando já no clube

antes mesmo de serem
anunciados, como o caso do
meia dieguinho, mais novo
contratado do goiás. ele fa-
lou um pouco mais do cro-
nograma esmeraldino nos
próximos dias.

“esse momento em que
a gente vai se juntar e man-
ter um período juntos,
como se fosse uma pré-tem-
porada em um momento de
mais concentração dos atle-
tas, para que eles possam se
conhecer melhor e que pos-
samos dar subsídios para
que eles possam descansar
bem e recuperar entre os
treinos, além da boa ali-
mentação. só vamos espe-
rar o momento correto para
que possamos ter o maior
número de atletas que vão
ser contratados e possam
estar presentes também,
mas isso são objetivos que
a gente procura fazer nos
próximos dias”, concluiu
o preparador físico do time
esmeraldino.

o goiás volta a campo
agora somente para a dis-
puta da série B nesta tem-
porada. o time estreia fora
de casa, no próximo dia 28
de maio, diante do sampaio
corrêa. (Victor Pimenta,
especial para OHoje)

Preparador vê tempo ideal
antes do início da Série B

GOIÁS

Breno Modesto

depois do 1 a 1 no jogo de
ida, aparecidense e Vila nova
voltam a se enfrentar pelo
confronto de volta das semi-
finais do campeonato goiano.
como nenhuma equipe con-
seguiu abrir vantagem, será
necessário um triunfo, por
qualquer resultado, para que
um dos dois se classifique
para a decisão.

na visão do técnico do ca-
maleão, thiago carvalho, o
primeiro duelo foi nervoso
por ser uma partida decisiva.
de acordo com ele, seus atle-
tas estão concentrados para a
volta, pensando apenas em fa-
zer um grande jogo e sair
com a classificação.

“o jogo é nervoso por ser
uma semifinal. É normal ter
um combate mais forte, pois
vale a chegada em uma final
de campeonato e isso é sempre
importante. mas a nossa con-
centração está num nível alto.
todos estão concentrados no
que devem fazer. espero que
possamos fazer um grande
jogo na parte técnica e sair
com a classificação”, disse
thiago carvalho.

o comandante disse ainda
que a “casca” que seus jogado-
res criaram neste último pode
ser um fator determinante para

ajudá-los a ficarem mais tran-
quilos dentro de campo.

“nosso time vem dispu-
tando decisões há quase um
ano. então, estamos um pou-
co “cascudos”. espero que
essas experiências que nós
tivemos possam ser um fator
fundamental para ficarmos
tranquilos dentro de cam-
po, sabendo o que precisa
ser feito. e é jogar bola. não
tem outro caminho. temos
de fazer bem feito o nosso
trabalho e chegar na final”,
analisou o treinador.

Vila Nova
sem conquistar o goia-

não desde 2006, o Vila nova
não chega a uma decisão do
estadual desde 2017, quando
ficou com o vice-campeona-
to, perdendo o título justa-

mente para seu arquirrival
goiás. esta foi a única vez
que o tigre chegou à final
nos últimos 15 anos.

de acordo com o técnico
Wagner Lopes, o fator de-
terminante para que cama-
leão ou tigre avancem será
a parte emocional e men-
tal. porém, o treinador es-
pera que o árbitro elmo re-
sende e seus assistentes te-
nham uma boa arbitragem,
para que os atletas se con-
centrem apenas no futebol.

“eu acredito que a parte
emocional e mental serão de-
terminantes para que os atletas
não fiquem desequilibrados.
eu também acredito muito que
o trio de arbitragem vai fazer
um bom jogo e, consequente-
mente, os jogadores poderão se
concentrar apenas no futebol.

acredito também que detalhes
fazem uma diferença muito
grande em jogos decisivos. en-
tão, quem tiver concentrado e
mais focado, vai aproveitar
melhor as oportunidades. es-
pero que seja o Vila nova”,

disse Wagner Lopes.
o tigre terá apenas um

desfalque para a partida. o
zagueiro saimon, expulso no
jogo de ida. Walisson maia
deve ser o titular em seu lu-
gar. (Especial para O Hoje)

Ausentes da final
desde 2017 e 2018,
respectivamente,
Vila Nova e Apare-
cidense almejam
retornar à decisão
do Goianão

pelo fim do jejum

Thiago Carvalho quer levar o Camaleão à primeira decisão sob seu comando

Nicolle Mendes/AA Aparecidense

Kelvin não vê favoritismo
em duelo da semi

Data: 9 de maio de 2021. Horário 16h. Local: estádio Anníbal Ba-
tista de toledo, em Aparecida de Goiânia. Árbitro: elmo resende.
Assistentes: Bruno Pires (FiFA) e Márcio Soares

t
tÉCniCA

Aparecidense: tony; Adriel,
renato, ricardo Lima e Mat-
heus Barros; Bruno Henri-
que, rodriguinho e Albano;
robert, Alex Henrique e Ue-
derson. 
Técnico: thiago Carvalho

Vila Nova: Georgemy; Celsi-
nho, rafael donato, Walisson
Maia e Willian Formiga;
dudu, Arthur rezende e Alan
Mineiro; Pedro Bambu, He-
nan e kelvin.
Técnico: Wagner Lopes

xAparecidense Vila Nova

FICHA
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João Paulo Alexandre

goiânia, assim como qual-
quer cidade grande, vive pro-
blemas em diversas áreas,
como transporte, infraestru-
tura, segunda e no social. com
isso, acaba se tornando co-
mum encontrar pessoas em si-
tuação de rua ou pessoas que
fazem das ruas uma forma
de subsistência. dados da se-
cretaria municipal de desen-
volvimento Humano e social
(sedHs) mostram que 40%
das pessoas em situação de
rua escolheram alguma via
de goiânia para se manterem.

o levantamento mostra
que goiânia tem cerca de 1,2
mil pessoas em situação de
rua, incluindo pessoas que
trabalham no sinaleiro e
mendigos. deste total, 40%
são pessoas que têm as ruas
como o seu lar, 30% são ho-
mens que trabalham em se-
máforos vendendo produtos
para sobrevivência, 20% são
mulheres com crianças que
mendigam ou vendem balas
nos sinaleiros e 10% são ca-
sais que decidiram trabalhar
pelas ruas da cidade ou men-
digam juntos com os filhos.

Uma pessoa que represen-
ta bem esses números é o Jú-
nior. muito tímido, ele não
quis falar o sobrenome. a con-
versa foi fluindo no momento
em que ele foi se sentindo à
vontade para contar a sua his-
tória difícil. todos os dias, ele se
encontra no cruzamento da
rua 1 com a avenida araguaia,
no centro de goiânia, com um
cartaz de papelão escrito: “peço
ajuda. tenho filho! toda ajuda
é bem vinda! Fé”. a frase traz
a esperança de sensibilizar al-
gum motorista que lhe dê di-
nheiro para sobreviver.

mas a vida de Júnior não
era assim. ele morava em La-
guna, cidade que fica a 129
quilômetros de Florianópolis,
capital de santa catarina. se-
gundo ele, era casado e tinha
um filho, de 4 anos. antes da
pandemia, trabalhava em
uma usina hidrelétrica nas
proximidades da cidade. po-
rém, com a devastação do
novo coronavírus, foi demi-
tido e viu as contas apertan-
do cada dia mais.

não demorou muito para a
pandemia causar danos em
sua família. nesse caso, as se-
quelas deixadas não são moto-
ras ou físicas e, sim, psicológi-
cas e contra a dignidade. o ca-
samento começou a ruir com a
dificuldade de arrumar em-
prego durante esse período e to-
das as despesas do lar ficaram
sob a responsabilidade da es-
posa. para tentar reverter essa
situação, ele veio para goiânia

em busca de um emprego. po-
rém, a carteira de trabalho que
era para estar assinada está se
desgastando no bolso.

“É muito triste tudo isso, a
gente não vê futuro e acaba fi-
cando desanimado. porém,
eu tenho a esperança de en-
contrar um emprego. eu estou
tentando acertar com a minha
mulher. mas a situação não
está fácil. e para gente que
está nessa situação não é mais
fácil ainda”, pontua.

Reflexos
Júnior tem apenas 28 anos.

mas os desgastes que a vida já
lhe causou fazem com que ele
aparenta ser mais velho. de
maneira humilde, Júnior veste
uma bermuda simples, camisa
regata e chinelo de borracha.
apesar de tudo o que já passou,
ele não se considera uma pes-
soa invisível na sociedade e ex-
plica o porquê. “nós estamos
em todos os lugares. em muitos

cruzamentos você vai encon-
trar uma pessoa pedindo ou
vendendo algo. É uma situação
que estamos passando e a pes-
soa nos enxerga, mas não que-
rem nos acolher. o que é dife-
rente”, conta.

Júnior destaca que, em
um bom dia, ele consegue ti-
rar r$ 40. mas isso tem os seus
perigos. ele conta que dorme
em um colchão estendido na
região e, muitas vezes, é as-
saltado por usuários de dro-
gas que também vivem nas
ruas. Quando há a sorte de
não ter o dinheiro roubado,
esse valor acaba indo para
necessidades básicas, como
alimentação e banho. 

ele conta que não rece-
beu nenhum auxílio da pre-
feitura para tentar reverter
essa situação. “a gente tam-
bém não sabe muito das coi-
sas quando chegamos a um
lugar novo. eu não tenho
parentes e não conheço nin-

guém por aqui. a escolha
de goiânia veio no sentido
de sempre ouvir falar que
aqui é bom de emprego.
mas ainda não consegui
essa sorte”, desabafa.

Lugares de acolhimento
a sedHs destaca alguns

programas sociais que são rea-
lizados para acolher essas pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade. Um deles é o centro
de referência especializado
para a população em situação
de rua (centro pop). ele fica
localizado na alameda Bota-
fogo, no setor central e é um
espaço que oferece alimenta-
ções diárias, orientação sobre
direitos, documentações e en-
caminhamentos aos demais
serviços da proteção social
básica e especial. assim como
as demais políticas públicas,
instituições afins, conselhos
tutelares, delegacias especia-
lizadas e demais serviços da
rede de proteção dos direitos.

o serviço, segundo a se-
cretaria, é ofertado para pes-
soas que adotaram a rua como
espaço de moradia ou sobre-
vivência. o espaço conta com
recepção, cozinha, refeitório,
banheiros com chuveiro, ves-
tiários, lavanderia, salas de
atendimento coletivo e indivi-
dualizado. os acolhidos no lo-
cal recebem kit de higiene pes-
soal e alimentação. o local
conta com uma equipe forma-
da por coordenadores, assis-
tentes sociais, psicólogos, ad-
vogados, educadores sociais,

recepcionistas, técnicos admi-
nistrativos e serviços gerais.

a secretaria também des-
taca o serviço especializado
em abordagem (seas), que
consiste em uma forma con-
tinuada e programada com a
finalidade de assegurar o
trabalho social de aborda-
gem e busca ativa que iden-
tifique, nos territórios, a in-
cidência de trabalho infantil,
exploração sexual de crian-
ças e adolescentes, situação
de rua e outras.

para esse serviço, a prefei-
tura destaca que a equipe es-
pecializada conta com 19 edu-
cadores sociais e um coorde-
nador que orienta, supervisio-
na e acompanha todo o traba-
lho. as equipes sempre atuam
pela manhã nas ruas de goiânia
com o objetivo de convencer es-
sas pessoas a saírem da rua e
aceitaram ajuda e acolhimento.
a pessoa que consentir é enca-
minhada para a casa de aco-
lhida cidadã ou instituições
parceiras. moradia, alimenta-
ção, higiene pessoal e atendi-
mento psicossocial são alguns
dos serviços prestados.

além disso, a prefeitura
destaca que há cinco equipes
multidisciplinares que aten-
dem às demandas da saúde da
população em situação de rua
com atendimentos presenciais.
esses serviços ocorrem de se-
gunda à sexta-feira e são rea-
lizados em duas bases de aten-
dimento: dentro dos cais Vila
nova e Bairro goiá. (Especial
para O Hoje)

o plano do ministro da
economia, paulo guedes, pre-
vê o pagamento de r$ 600 a jo-
vens que não estudam e não
trabalham, os chamados ‘nem-
nem’. o dinheiro tem como ob-
jetivo incentivar a qualificação
profissional dessas pessoas e
os valores seriam arcados por
empresas. apesar disso, o pro-
jeto está sendo desenhado e os
valores ainda estão sendo es-
tudados. a previsão inicial era
que a União arcasse com r$
250 a r$ 300 e o restante dos
valores sejam pagos pelas em-
presas. esse repasse seria fei-

to de forma mensal.
com dois pagamentos, o

programa permitiria o jovem
receber o equivalente ao salá-
rio mínimo por hora - o que, na
visão do governo, acabaria
com problemas jurídicos sobre
valores abaixo do permitido.

o pagamento do governo
está sendo chamado inter-
namente de Bônus de inclu-
são produtiva (Bip), en-
quanto o valor desembolsado
pelas empresas está sendo
chamado inicialmente de
BiQ (bônus ou bolsa de in-
centivo à qualificação).

o jovem teria durante o
programa um vínculo espe-
cial com a empresa, dentro de
um regime de treinamento.
também haveria um período
máximo de duração, podendo
ser de até quatro meses.

enquanto as discussões
sobre a modelagem conti-
nuam, o ministério da eco-
nomia já estabeleceu que ape-
nas uma faixa etária da po-
pulação seria permitida a en-
trar no programa. o objetivo
é contemplar até 2 milhões de
jovens. (agências)

o plano do ministro da

economia, paulo guedes, pre-
vê o pagamento de r$ 600 a
jovens que não estudam e
não trabalham, os chamados
‘nem-nem’. o dinheiro tem
como objetivo incentivar a
qualificação profissional des-
sas pessoas e os valores se-
riam arcados por empresas.

apesar disso, o projeto
está sendo desenhado e os va-
lores ainda estão sendo estu-
dados. a previsão inicial era
que a União arcasse com r$
250 a r$ 300 e o restante dos
valores sejam pagos pelas
empresas. esse repasse seria

feito de forma mensal.
com dois pagamentos, o

programa permitiria o jovem
receber o equivalente ao salá-
rio mínimo por hora - o que, na
visão do governo, acabaria
com problemas jurídicos sobre
valores abaixo do permitido.

o pagamento do governo
está sendo chamado interna-
mente de Bônus de inclusão
produtiva (Bip), enquanto o
valor desembolsado pelas em-
presas está sendo chamado
inicialmente de BiQ (bônus ou
bolsa de incentivo à qualifi-
cação). (Agências)

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Humano, Capital conta com 1,2 mil pessoas em situação de rua

Governo planeja dar R$ 600 a jovens ‘nem-nem’

Todos os dias Júnior fica no cruzamento da Rua 1 com a Avenida Araguaia, com um cartaz de papelão escrito ‘Peço ajuda’

Sinal vira local de trabalho
para pessoas nas ruas

Nos melhores dias, Júnior consegue fazer apenas R$ 40 

Fotos: Wesley Costa
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Corte Interamericana de Direitos
Humanos atenta à atrocidade no Brasil

com base em determinação da corte
interamericana de direitos Humanos
(cidH), o ministro do superior tribunal
de Justiça (stJ) reynaldo soares da Fon-
seca concedeu habeas corpus para que
seja contado em dobro todo o período em
que um homem esteve preso no institu-
to penal plácido de sá carvalho, no com-
plexo penitenciário de Bangu, localizado
na Zona oeste do rio de Janeiro.com a
contagem em dobro, segundo a defesa, o
condenado poderá alcançar o tempo ne-
cessário para a progressão de regime e o
livramento condicional.a unidade pri-
sional foi objeto de diversas inspeções
realizadas pela cidH, a partir de denún-
cia feita pela defensoria pública do rio de
Janeiro sobre a situação degradante e de-
sumana em que os presos se achavam. es-
sas inspeções culminaram na edição da

resolução cidH de 22 de novembro de
2018, que proibiu o ingresso de novos pre-
sos na unidade e determinou o cômputo
em dobro de cada dia de privação de li-
berdade cumprido no local – salvo para
os casos de crimes contra a vida ou a in-
tegridade física e de crimes sexuais.com
sua decisão, reynaldo soares da Fonseca
reformou acórdão do tribunal de Justiça
do rio de Janeiro (tJrJ) que aplicou a con-
tagem em dobro apenas para o período de
cumprimento de pena posterior a 14 de
dezembro de 2018, data em que o Brasil
foi notificado formalmente da resolução
da cidH. como a resolução não faz refe-
rência expressa ao termo inicial da de-
terminação, o tJrJ adotou a regra do di-
reito interno, que "confere efetividade e
coercibilidade às decisões na data de
sua notificação formal".

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

Jurídica

a subseção ii especia-
lizada em dissídios indi-
viduais (sdi-2) do tribu-
nal superior do trabalho
rejeitou recurso de um
ex-empregado da JBs s.a.
que pretendia invalidar a
homologação de acordo
judicial pelo qual havia

dado quitação geral do
contrato de trabalho. para
o colegiado, a anulação
só seria possível diante
da demonstração inequí-
voca do vício de consen-
timento alegado (erro de
vontade), o que não ocor-
reu no caso.

Erro de vontade no 
processo trabalhista

Brigada civilista familiar

grupo de trabalho,
criado cnJ, vai estudar
ações para a melhor pre-
paração dos pretendentes
ao casamento civil. os in-
tegrantes irão buscar con-
juntamente formas para
disponibilizar orientações
jurídicas sobre questões
gerais para pessoas que
pretendam se casar, com
apoio dos cartórios de re-

gistro civil. a finalidade é
prestar aos interessados
as informações sobre a
natureza jurídica do ca-
samento, suas formalida-
des e efeitos jurídicos,
além de conhecimento
acerca de regime de bens,
direitos e deveres conju-
gais, poder familiar sobre
os filhos e formas de dis-
solução do matrimônio.

2 Feliz Dia das Mães 1 -
não existem palavras que
possam descrever o orgulho
que tenho de você, meu rei.
2 Feliz Dia das Mães 2 -
posso não ser o melhor dos fi-
lhos, mas minhas melhores
qualidades certamente vie-
ram do meu pai.
2 Minha amada e querida
mãe - no Berço em que ador-
mecendo repousa um recém-
nascido, sob o cortinado do
véu, parece que representa
para a mamãe que o acalen-
ta, um pedacinho do céu.

A 7ª Turma do TRF1 negou
provimento à apelação da
OAB, seccional Tocantins, que
defendeu a obrigatoriedade
de membro da Defensoria
Pública da União, à inscrição
na Ordem, bem como ao pa-
gamento de anuidades.Com
esse entendimento,a capa-
cidade postulatória do de-
fensor público decorre da
nomeação em cargo público,
sendo desnecessário o re-
gistro e a submissão ao poder
disciplinar da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB).

Defensores
devem ser
inscritos e
adimplentes
com a OAB

Depois do churrasco, uma
ação em prol dos animais 

o projeto de Lei 1487/19
altera a Lei de proteção à
Fauna para proibir a cria-
ção de pássaros em gaiolas
ou viveiros domésticos. a
proibição valerá para pás-
saros de quaisquer espé-
cies, nativas ou exóticas,
silvestres ou domésticas, a
partir de 180 dias da pro-
mulgação da lei.o autor,
deputado nilto tatto (pt-
sp), afirma que “é uma
forma de violência” a cria-
ção de pássaros em cati-
veiro, já que há a limitação
dos movimentos ainda que

haja alimentação e trata-
mento veterinário ade-
quados. reforçou ainda
que a manutenção de pás-
saros domésticos alimenta
um mercado de criação e
tráfico de animais silves-
tres.a proposta será anali-
sada pelas comissões de
desenvolvimento econô-
mico, indústria, comércio
e serviços; de meio am-
biente e desenvolvimento
sustentável; e de consti-
tuição e Justiça e de cida-
dania antes de ir à votação
no plenário da câmara.
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Maiara Dal Bosco

a região metropolitana de goiânia deverá ficar sem cir-
culação de ônibus na terça-feira (11), já que motoristas do
transporte coletivo irão paralisar suas atividades, a partir
da meia-noite do dia 11, segundo anunciou o diretor fi-
nanceiro do sindicato dos trabalhadores do transporte co-
letivo de goiânia e região metropolitana (sindicoletivo),
carlos alberto Luiz dos santos. de acordo com ele, a de-
cisão, que é unânime na categoria, foi tomada em assem-
bleia geral no início deste mês.

segundo o diretor financeiro, a principal motivação para
a paralisação é o aumento salarial. “nossa data-base é em
março e estamos em maio. até o momento não tivemos ne-
nhuma oferta, por parte dos patrões, de reajuste salarial.
achamos que é justo porque os preços subiram muito”, afir-
mou. de acordo com carlos, a pandemia atrapalhou a ne-
gociação salarial em 2020. “tínhamos recebido uma pe-
quena oferta de aumento de salário, mas com a chegada
da pandemia, os empresários recuaram e não fizeram ne-
nhuma oferta no decorrer do ano. Ficamos com um pre-
juízo muito grande”, disse.

o diretor pediu ainda a compreensão dos usuários do
transporte coletivo. “tem morrido muito trabalhador e tam-
bém muito usuário dado o descaso dos patrões, dos em-
presários, em proteger a todos. espero que os usuários es-
tejam junto conosco”, ressaltou.

Vacina
de acordo com o presidente do sindicoletivo, sérgio reis

de araújo, além da questão salarial, outro motivo que levou
à decisão pela paralisação é a reivindicação da vacinação con-
tra a covid-19. “Hoje nós temos na metrobus, por exemplo,
um quantitativo de 10% do efetivo que veio a óbito. nas em-
presas de um modo geral, são 8%”, afirmou.

no início do mês passado, a reivindicação pela vaci-
nação dos motoristas na ativa contra a covid-19 motivou
a paralisação da categoria em goiânia. na ação, cerca de
120 veículos do eixo anhanguera ficaram parados na ga-
ragem. de acordo com o sindicoletivo, atualmente há, apro-
ximadamente 3.500 trabalhadores na ativa, entre moto-
ristas e equipe de apoio.

Á ocasião, sérgio destacou ainda à reportagem outro
problema enfrentado pelos trabalhadores. “a questão
principal é a vacina, estamos abertos ao diálogo, mas caso
o número de óbitos e de internações comecem a aumen-
tar, e não haja ação, não descartamos fazer novas parali-
sações”, pontuou.

em nota, o sindicato das empresas de transporte coleti-
vo da região metropolitana de goiânia (set) afirmou que as
empresas têm mantido os empregos e cumprido o acordo co-
letivo de trabalho dos motoristas do transporte público de
passageiros de goiânia, firmado quando da discussão do dis-
sídio coletivo da categoria no final do ano passado junto do
tribunal regional de trabalho da 18ª região (trt-18). 

Quanto à vacinação contra covid-19, set afirmou apoiar
a luta para incluir os profissionais que estão na linha de fren-
te da operação no grupo de risco para que recebam a vaci-
na e, ingressou, na quinta-feira (06) com pedido de media-
ção no trt-18 para impedir que haja qualquer tipo de pa-
ralisação e conta com a sensibilidade do judiciário e minis-
tério público no entendimento do momento crítico pelo qual
passa toda sociedade. na próxima segunda-feira, dia 10, às
14h30, o trt-18 irá receber os dois sindicatos numa tenta-
tiva de conciliação para suspensão da greve.

Manifestação
outra categoria que reivindicou reajuste salarial, entre

outras providências foi a de policiais penais do estado de
goiás. na manhã de sexta-feira (07), um grupo de profis-
sionais realizou uma manifestação em frente ao comple-
xo prisional de aparecida de goiânia. Usando um carro de
som, o grupo também reivindicou a convocação dos apro-
vados no último concurso.

em nota, a diretoria-geral de administração peniten-
ciária (dgap) informou que não há indicativo de greve dos
policiais penais. a pasta, que tratou a manifestação como
pacífica, disse ainda que as reivindicações sobre promo-
ção e chamamento de novos servidores serão analisadas,
e que, em função de decisões do supremo tribunal Fede-
ral (stF), relacionadas à Lei de responsabilidade Fiscal, o
estado está impedido de aumentar gastos com pessoal, além
de ter de reduzir despesas a fim de readequá-las aos limites
legais. (Especial para O Hoje)

Entre as reivindicações estão o aumento salarial e vacinação

trabalhadores rurais que
estavam prestando serviço em
uma fazenda em Bela Vista de
goiás, na região metropolitana
de goiânia, ficaram intoxicados
durante aplicação de um pro-
duto na lavoura pulverizado
por um avião. dois ônibus che-
garam com 47 pessoas pas-

sando mal, na manhã de sexta-
feira (7), ao Hospital municipal
antônio Batista da silva.

"era aproximadamente
8h30 quando fomos sur-
preendidos com dois ônibus
de trabalhadores rurais, todos
de morrinhos, que estavam
prestando serviço em uma
lavoura aqui perto. segundo
eles, o avião passou jogando
produto, que não nos foi in-
formado. [...] total de cinco
médicos, foi feita uma força-
tarefa junto à enfermagem",
explicou deusmaria apareci-
da, diretora do Hospital.

de acordo com o que os pa-
cientes informaram à direção
da unidade de saúde, um avião
pulverizava um agrotóxico ain-

da não identificado sobre a la-
voura e os trabalhadores aca-
baram inalando parte do pro-
duto, o que fez com que eles
passassem mal em seguida.

segundo uma enfermeira
que atendeu alguns dos tra-
balhadores, eles apresenta-
ram diferentes tipos de rea-
ções. entre os sintomas esta-
vam desmaio, vômito, dores
de cabeça e tontura. após se-
rem atendidos no pronto-so-
corro da unidade, os 47 foram
liberados, nenhum precisou
ficar internado.

a reportagem não locali-
zou quem é o responsável
pela fazenda em que o aci-
dente aconteceu para pedir
uma posição sobre o caso.

Agrotóxico lançado de avião
leva 47 trabalhadores a hospital

Transporte
coletivo ameaça
paralisação 
na terça-feira

Entre os sintomas

estavam desmaio,

vômito, dores de

cabeça e tontura
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Maiara Dal Bosco

mesmo um ano após o iní-
cio da pandemia, os finais de
semana seguem sendo de
muito trabalho para as equi-
pes da central de Fiscalização
covid-19, em goiânia. exem-
plo disso é que desde o último
dia 30, equipes da prefeitura
seguiram flagrando festas
clandestinas em chácaras,
boates e aglomerações em ba-
res da capital, em que a pre-
sença, reincidência e o com-
portamento dos jovens tem
chamado a atenção.

Um destes flagrantes acon-
teceu em uma boate no setor
marista, que chegou a ser fe-
chada com 500 participantes,
sendo que, o funcionamento de
boates, danceterias, casas no-
turnas e de shows continua
proibido na capital. também
no marista, um bar foi autua-
do por produzir música ao
vivo sem autorização, além de
intimação fiscal da Vigilância
sanitária por desrespeito aos
protocolos sanitários.

no parque Bom Jesus, festa
com som automotivo foi en-
cerrada por aglomerar 172 pes-
soas, a maioria jovens e sem
máscaras, resultando, ao orga-
nizador, autuações pelas três
áreas da central. “as equipes de
Fiscalização, flagram profun-
do desrespeito às determina-
ções municipais e, consequen-
temente, à vida. sem essa coo-
peração não conseguimos ven-
cer a pandemia, precisamos
pensar no outro, naqueles que
estão retomando as atividades
com responsabilidade”, afirma
Jadison tavares, coordenador
da central de Fiscalização.

Fatores
segundo o psicólogo e pro-

fessor do curso de psicologia
da Unialfa, guilherme no-
gueira, existem alguns fatores
que podem levar os jovens a
imaturidade relacional e social.
“os jovens de hoje em dia são
muito preservados e cuidado-
sos nas suas relações familia-
res. em virtude disso, não co-
nhecem e nem percebem os pe-
rigos que fazem parte da vida.
em consequência disso, a pes-
soa cresce sem entender que a
vida tem muitos perigos e não
se tornam muito conscientes, e
isso reflete também neste pe-
ríodo da pandemia, onde as
pessoas continuam se subme-
tendo a situações de riscos e
não percebem que essas atitu-
des trazem consequências para
elas e para toda a comunidade
em geral”, afirma.

guilherme acredita ainda

que, devido à covid-19 ser uma
doença com ciclos, onde cada
organismo reage de uma for-
ma, não há uma linearidade de
pensamento, o que dificulta a
compreensão sobre seus riscos
por parte da população ado-
lescente ou mais jovem.

“muitas pessoas ficam em
uma posição de fraqueza quan-
do estão sozinhos, elas não es-
tão acostumadas a lidar com a
solidão e por isso querem ter
contato com o próximo. a in-
fluência social também pode
contribuir para a falta de cons-
ciência da juventude. nesse
sentido, muitos jovens acabam
acompanhando os amigos para
não se sentirem excluídos de
seus ciclos de amizade. todas
essas questões podem levar a
juventude a aglomerar, mesmo
com um ano de pandemia”,
explica o professor do curso de
psicologia da Unialfa.

Imaturidade
para o psicólogo, esta con-

duta dos jovens é um jeito
egoísta no período em que
estamos vivendo. “não julgo
como se fosse uma pessoa
que quisesse destruir a hu-
manidade, mas sim, como um
ser humano extremamente
imaturo que queira cuidar
dos seus próprios desejos sem
perceber que suas atitudes
estão sendo autodestrutivas e
afetam também, toda a so-
ciedade”, finaliza.

em goiás, a covid-19 já
contaminou 563.913 pessoas.
destas, 15.467 são vítimas fa-
tais da doença. do total de
contaminados, 139.758 pes-
soas têm idade entre 15 a 29
anos. destes, 236 são óbitos
confirmados pela doença, se-
gundo números oficiais da
secretaria estadual de saúde.
(Especial para O Hoje)

Para especialista, a
influência social é
um dos fatores que
pode contribuir para
a falta de consciência
da juventude

Jovens desafiam pandemia
e insistem em aglomerar

Do total de
contaminados
em Goiás,
139.758
pessoas têm
idade entre 15
a 29 anos.
Destes, 236
morreram

Uma pesquisa do instituto
de psiquiatria da Universidade
de são paulo (Usp), encerrada
no mês passado, revelou até
agora que, em universo de
quase 7 mil crianças e adoles-
centes (com idades entre 05 e
17 anos), 26% apresentam sin-
tomas clínicos de ansiedade e
depressão, ou seja, precisam de
atendimento especializado.

na pesquisa da Usp, não há
perguntas específicas sobre
dificuldades econômicas. os
resultados prévios do trabalho,
que teve início em meio à pan-
demia, em junho do ano pas-
sado, indicam que 13% dos
jovens se sentem solitários,
23% dormem depois de uma
hora da manhã, 48% não se
exercitam e 37% estão sem
uma rotina definida.

segundo maria aparecida
da silva, psicóloga e professo-
ra do curso de psicologia da
Unialfa, é preciso estar atento
aos sinais no comportamento
dos jovens, uma vez que an-
siedade e depressão costumam
caminhar juntas, porém têm
causas e sintomas diferentes. a
identificação, segundo a psi-
cóloga, pode ser realizada por

meio da observação constante
do comportamento dos filhos,
porque apresentarão sinais e
sintomas a maior parte do dia,
quase todos os dias, e durante
pelo menos duas semanas.

“os sintomas mais comuns
da depressão são presença
constante de pensamentos ne-
gativos; sentimento de culpa;
sensação de inutilidade; baixa
autoestima; tristeza; diminui-
ção do prazer e do ânimo para
atividades cotidianas. Já os sin-
tomas mais comuns da ansie-

dade são preocupações, ten-
sões ou medos exagerados,
sem a capacidade de relaxar;
sensação contínua de que algo
ruim vai acontecer; medo ex-
tremo de algum objeto ou si-
tuação; medo exagerado de
ser humilhado publicamente;
falta de controle sobre os pen-
samentos ou atitudes; pavor
depois de uma situação muito
difícil”, explica a psicóloga.

de acordo com a professo-
ra do curso de psicologia, o mo-
mento presente exige adapta-

ções e mudanças de hábitos
que podem ajudar na manu-
tenção da saúde mental e qua-
lidade de vida e que, mesmo
que a situação atual exija que
o distanciamento físico seja
mantido, é possível utilizar a
tecnologia para nos aproxi-
marmos das pessoas.

“Usando o telefone e seus
aplicativos para conversar e
interagir com os familiares e
amigos; ter cuidado com o ex-
cesso de informações negativas,
buscar falar de assuntos agra-

dáveis e engraçados; estabele-
cer e respeitar os horários para
dormir, acordar, fazer as re-
feições, estudar e fazer as ta-
refas diárias; praticar ativida-
des físicas, pois ajuda na saúde
como um todo, inclusive na
saúde mental; exercitar o cor-
po e a mente por meio de hob-
bies e atividades que elevem o
bem-estar, dedicando mais tem-
po a algo que traga alegria”,
exemplifica maria aparecida.

a especialista lembra ainda
que, a identificação dos sinto-
mas alerta que está difícil lidar
com os próprios sentimentos,
mostrando ser necessário
acompanhamento de um pro-
fissional, para que ocorra a in-
tervenção necessária, buscan-
do amenizar os sintomas e evi-
tar a ampliação da doença. “o
tratamento às vezes requer o
uso de medicamentos e auxílio
psicológico por meio de psico-
terapia, que possibilita a pessoa
encontrar soluções para os pro-
blemas relacionados com a
saúde mental, trabalhar as cau-
sas emocionais que desenca-
dearam a ansiedade e ou de-
pressão”, finaliza. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje) 

Saúde mental de 1 a cada 4 jovens piorou
NA PANDEMIA

Sintomas de ansiedade e depressão são encontrados em 26% das crianças e adolescentes 
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a chefe da organização
mundial do comércio
(omc), ngozi okonjo-iwea-
la, elogiou anteontem (6) o
posicionamento dos esta-
dos Unidos a favor da que-
bra dos direitos de patente
sobre as vacinas contra a co-
vid-19 e fez um apelo para
que os membros do órgão
iniciem as negociações o
mais rápido possível.

a diretora-geral da
omc disse aos estados-
membros que "acolheu
calorosamente" a dispo-
sição dos eUa de nego-
ciar com os proponentes
da renúncia temporária
ao acordo sobre os as-
pectos dos direitos de pro-
priedade intelectual re-
lacionados ao comércio
(trips, na sigla em inglês).

"precisamos responder
urgentemente à covid-19
porque o mundo está assis-
tindo e as pessoas estão
morrendo", disse em um
comunicado lido pelo porta-

voz da omc, Keith rock-
well, após uma reunião a
portas fechadas.

"estou contente que os
proponentes estejam pre-
parando uma revisão de
sua proposta e faço um ape-
lo para que coloquem isso
sobre a mesa o mais rápido
possível para que as nego-
ciações baseadas em texto
possam começar."

após dez reuniões de
membros da omc não te-
rem conseguido um avanço,
índia e África do sul disse-
ram que revisarão sua pro-
posta de quebra de patente
antes de outra discussão,
no final de maio, e de uma
reunião formal do conselho
do trips em 8 e 9 de junho.

os estados Unidos dis-
seram anteontem que
apoiam a quebra das pa-
tentes, embora a represen-
tante comercial do país, Kat-
herine tai, tenha alertado
que as negociações leva-
riam tempo. (ABr)

OMC faz apelo por
negociações sobre patentes
de vacinas da covid-19

PANDEMIA

a esperança de que a se-
gunda fase de covid-19 da ín-
dia estava prestes a atingir
um pico se desfez nesta quin-
ta-feir (6). o país registrou re-
cordes diários de infecções e
mortes, enquanto o vírus se es-
palha de cidades para vilare-
jos da segunda nação mais
populosa do mundo.

a índia registrou o recor-
de de 412.262 novos casos
da doença nas últimas 24 ho-
ras e um recorde de 3.980
mortes. as infecções por co-
vid-19 já ultrapassam 21 mi-
lhões, e o total de óbitos é de
230.168, mostram dados do
ministério da saúde.

especialistas do governo
haviam previsto um pico de
infecções da segunda fase nes-
sa quarta-feira (5).

"isso detém temporaria-
mente as especulações sobre
um pico", disse rijo m John,
professor do instituto indiano
de administração de Kerala, es-
tado do sul, no twitter.

como os hospitais estão
em busca de leitos e oxigênio
por causa da disparada de in-
fecções, a organização mun-
dial da saúde (oms) infor-
mou, em relatório semanal,
que a índia foi responsável por
quase metade dos casos de
covid-19 notificados global-
mente na semana passada e
por um quarto das mortes.

o país tem 3,45 milhões de
casos ativos. os especialistas
dizem que os números reais
da índia podem ser de cinco a
dez vezes maiores do que a
contagem oficial.

a crise de covid-19 é mais
aguda na capital, nova delhi,
entre outras cidades, mas em
áreas rurais – que abrigam
quase 70% da população de 1,3
bilhão de habitantes – a rede de
saúde pública limitada está
criando mais desafios.

"a situação se torna peri-
gosa nos vilarejos", disse su-

resh Kumar, coordenador de
campo da manav sansadhan
evam mahila Vikas sansthan,
uma instituição de direitos
humanos.

em alguns vilarejos de Ut-
tar pradesh, estado do norte
que abriga cerca de 200 mi-
lhões de pessoas e onde a
instituição atua, "há mortes
quase em uma de duas casas",
disse Kumar.

"as pessoas estão assus-
tadas e recolhidas em casa
com febre e tosse. os sinto-
mas são todos de covid-19,

mas sem informações dispo-
níveis muitas pensam que é
a gripe sazonal".

em nova delhi, menos de
20 dos mais de 5 mil leitos de
tratamento intensivo de covid-
19 ficam livres em qualquer
momento.

no escritório de um crema-
tório hindu da capital, o chão e
as prateleiras estão repletos de
potes de argila, pacotes plásticos
e contêineres de aço cheios de
cinzas das muitas vítimas da
doença da cidade em que foram
cremadas. (ABr)

Vírus se espalha
de cidades 
para vilarejos

Covid-19 se espalha na índia em
áreas rurais e tem recordes diários

Líderes de nações do g20
se comprometerão, pela pri-
meira vez, a financiar total-
mente um esquema da orga-
nização mundial da saúde
(oms) para distribuir vacinas
e remédios contra a covid-
19 a nações mais pobres,
mostra esboço das conclu-
sões de uma cúpula do bloco.
a medida desbloquearia qua-
se Us$ 20 bilhões. 

o documento, sujeito a al-
terações antes de uma cúpu-
la de saúde global a ser rea-
lizada em roma no dia 21 de
maio, diz que os líderes das
20 maiores economias do
mundo estão comprometidos
com ações urgentes para au-

mentar a capacidade produ-
tiva de tecnologias antico-
vid-19 neste ano, mas omite
uma menção a dispensas de
patentes de vacinas.

de acordo com o esboço,
pela primeira vez os líderes ex-
pressarão um compromisso
explícito de "financiar justa e
totalmente a estratégia de aces-
so ao acelerador de Ferra-
mentas contra a covid-19 (act-
a)", que é o esquema da oms
para tornar vacinas e remédios
contra a doença e exames dis-
poníveis a todo o mundo.

o esquema foi lançado em
abril de 2020 e ainda está pro-
fundamente subfinanciado –
dos mais de Us$ 34 bilhões que

busca para desenvolver, ad-
quirir e distribuir vacinas e re-
médios anticovid em todo o
mundo, ainda carece de Us$
19 milhões.

em comunicados anterio-
res, líderes do g20 disseram
que tratarão das necessidades
financeiras globais, mas sem
assumir nenhum compro-
misso financeiro firme. nessa
quarta-feira (5), ministros das
relações exteriores do g7,
cujos países são todos mem-
bros do g20, reiteraram o de-
sejo de dar apoio financeiro
ao esquema, mas não chega-
ram a dizer que atenderão to-
das as suas necessidades fi-
nanceiras. (ABr)

G20 promete "financiamento
total" de vacinas pela OMS

US$ 20 BILHÕES

O esquema foi lançado em abril de 2020 e ainda está profundamente subfinanciado

Os EUA disseram que apoiam a quebra das patentes

Em Nova Delhi,

menos de 20 dos

mais de 5 mil leitos

de tratamento

intensivo de covid-

19 ficam livres 

em qualquer

momento
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Celebração especial
celebraçãodo Dia das Mães, domingo

(8),é mais uma chance de reforçar a

importância dessas guerreiras. Uma

data especial como essa não pode

passar em branco e traz consigo

novos significados, por isso o Essência

preparou uma edição dedicada as

mães que pelo segundo ano

experimentam a experiência com um

gosto amargo.

como preparar um café da manhã de hotel cinco
estrelas especialmente para as mães. a estética im-
porta tanto quanto o sabor, então é importante
que os quitutes estejam gostosos, aliados a uma
mesa posta e talvez até um vaso com flores. ele
já avisa, se você tem dificuldade em produzir os
pratos, também é possível comprar ovos mexidos
ou omelete, café, leite, frutas frescas, suco de la-
ranja, pães, frios fatiados e geleias. está pronto seu
café da manhã de hotel. (Lanna Oliveira é esta-
giária do jornalO Hoje)

Lanna Oliveira

Falar de amor nunca fez tanto sentido, dedi-
car-se aqueles que se ama nunca foi tão impor-
tante e o abraço nunca foi tão valorizado. isso é
o que se vive em tempos de pandemia, e a cele-
braçãodo dia das mães, domingo (8),é mais uma
chance de reforçar a importância dessas guer-
reiras. Uma data especial como essa não pode pas-
sar em branco e traz consigo novos significados,
por isso o essência preparou uma edição dedicada
as mães que pelo segundo ano experimentam a
experiência com um gosto amargo.

muitos perderam seus entes queridos, outros
não podem estar juntos fisicamente, mas é fun-
damental perceber que o afastamento social não
é o mesmo que isolamento emocional. senti-
mentos como o respeito, a admiração, o carinho
e o amor incondicional parecem potencializados
quando não se está por perto, se tornam ainda
mais importantes, urgentes. Quando o beijo e o
abraço apertado não podem fazer parte do pre-
sente, mães e filhos reinventam as formas para
estar juntos e de presentear.

para o comércio, esta data só perde para o na-
tal, tamanha é a vontade dos filhos em agradar.
e, elas merecem mesmo ser reconhecidas, papa-
ricadas e presenteadas. a questão é que este ano,
com a pandemia do covid-19, muitas pessoas fi-
caram descapitalizadas e não terão a possibilidade
de presentear. de acordo com a pesquisa feita pela
plataforma de recuperação de crédito QuieteJá,
pelo menos uma em cada quatro mães (25,6%)
deve ficar sem presentes neste ano devido à pio-
ra da situação financeira dos filhos.

então, para a data não passar em branco,
que tal você mesmo apostar em um momento
especial? pensando nisso, separamos cinco di-
cas para que você possa transformar esse mo-
mento em uma memória carinhosa e marcan-
te. com um pouco de criatividade e ajuda da tec-
nologia, há muitas maneiras de fazer sua mãe
se sentir especial, estando fisicamente junto
dela, ou não. aproveite a data e as dicas para
enfatizar o quanto os esforços delas são valio-
sos e reconhecidos.

Elabore uma homenagem
se prefere presentear sua mãe com algo ca-

rinhoso, de aquecer o coração, dedique um
tempo para escrever uma mensagem amorosa,
acompanhada de um buquê de flores. para in-
crementar sua homenagem, conte com o au-
xílio da tecnologia e monte um vídeo com men-
sagens das pessoas amadas. depois de reunir
todas as gravações, uma edição simples e uma
bela música deixarão o vídeo ainda mais bonito
e especial.esse é um ótimo recurso para enviar
carinho para sua mãe e evitar que ela se sin-
ta sozinha nesta data.

Presenteie com plantas
Buquê ou arranjo de flores sempre fazem su-

cesso, mas você pode inovar com uma ideia inu-
sitada: as plantas. além de melhorar a qualidade

do ar, elas fazem companhia e dão vida ao am-
biente. e que tal acrescentar um álbum de fotos
para relembrar momentos especiais que já vive-
ram juntos?criar um álbum de fotos digital repleto
de boas memórias e compartilhá-lo com sua
mãe é uma forma de reviver e recontar histórias
engraçadas e emocionantes. e claro, também é
uma oportunidade para decidir quais novas
aventuras serão vividas.

Reúna a família 
se a sua mãe é daquelas que adora assistir fil-

mes ou é fã de uma série específica, tire o dia
para ver alguma produção juntos e compartilhe
um momento de diversão. se não estiverem na
mesma casa, conte com a netflixparty, uma ex-
tensão do google chrome que permite sincro-

nizar sua conta na plataforma de streaming com
outros usuários, para que possam comentar e as-
sistir programas ao mesmo tempo. mais um
exemplo de como a tecnologia pode ser grande
aliada nesse momento.

spa em casa
Uma boa opção para as mães vaidosas é criar

um serviço de spa em casa, que pode ser ótimo
para desestressar e se divertir. com itens dis-
poníveis em casa, é possível oferecer um dia re-
laxante com massagem, esmaltação de unhas,
máscara facial e hidratação capilar.esse é o mo-
mento para deixar o celular de lado e aprovei-
tar um dia desconectado. para melhorar o am-
biente, uma boa música, de preferência calma
e relaxante, ajuda. a luz também é essencial, dei-
xe o mínimo de claridade possível e acrescente
velas e incenso.

Café da manhã de hotel
o chef de cozinha do privéHoteis e parques de

caldas novas (go), roberto Villardo, explica
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Vítima fatal da covid-19 após quase
dois meses internado, paulo gustavo
será homenageado pela são clemente
no carnaval 2022, que não está con-
firmado, ainda. a escola de samba le-
vará para a sapucaí o enredo 'minha
Vida é Uma peça', título inspirado na

franquia de filmes e do espetáculo
teatral do ator.a mudança no enredo
da preta e amarela foi divulgada na
rede social da agremiação de Botafogo,
Zona sul do rio de Janeiro, e partiu
após sugestão de milton cunha. (gui-
lherme guidorizzi, purepeople)

Paulo Gustavo ganha homenagem 
de escola de samba no carnaval 2022
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Dia do Artista
Plástico
Data celebrada neste sábado (8) bus-
ca homenagear aqueles que atuam
com pinturas e esculturas

Elysia Cardoso

a arte pode ter uma rele-
vância fundamental na
transformação de ambientes
e no combate a diversos
transtornos que impactam
diretamente a saúde mental.
de acordo com a organiza-
ção mundial da saúde (oms),
mais de 11,5 milhões de bra-
sileiros têm depressão e ou-
tros 18,5 milhões sofrem com
ansiedade. Uma estratégia
que contribui para um me-
lhorar o estado de saúde e
emocional das pessoas é a
arte em suas diversas formas
como música e artes plásti-
cas, que transformam am-
bientes e criam espaços de
descompressão, contempla-
ção e relaxamento.  

para o artista plástico e
presidente da associação
goiana de artes Visuais
(agaV), Valdir Ferreira dos
santos, a arte tem um papel
fundamental para ameni-
zar o estresse e a tensão
provocados pelo cotidiano.
“não apenas as artes plásti-
cas, mas também outras ex-
pressões de arte, como a
música e a literatura, são
importantes para a evolução
humana em qualquer mo-
mento, principalmente em
momentos de dificuldades,
pois elas nos permitem olhar
para nós mesmos e para o
mundo e fazer do nosso ima-
ginário um agente transfor-
mador”, destaca Valdir.

com este entendimento,
a agaV e um grupo de ar-
tistas, em parceria com a
terral incorporadora, se
uniram para espalhar mais
arte por goiânia, por meio
da exposição ninhos Urba-
nos. a iniciativa reuniu 66
artistas para pintar casi-
nhas de passarinhos que
serão instalados em um
flamboyant na praça da t-
23. a ação busca propor-
cionar bem-estar e positivi-
dade por meio de imagens e
cores para quem mora ou
transita pela região.

Diferentes formas 
de arte

os artistas plásticos goia-
nos Jullyanderson carva-
lho e João paulo pigosso
participaram da iniciativa
com tape art, obra artística
feita com fitas adesivas. os
artistas trabalham juntos

com esse tipo de arte desde
2017 e veem na arte uma
forma de expressar senti-
mentos de forma mais lú-
dica e de se posicionar.
“para mim, especificamen-
te, foi uma forma de reali-
zação profissional e pes-
soal, uma maneira de me
sentir preenchido de todas
as formas”, destaca João
paulo, que antes de mergu-
lhar no mundo da arte, for-
mou-se em nutrição pela
Universidade Federal de
goiás (UFg). 

a arte também contribui
para amenizar a dor, seja
para o artista ou para quem
aprecia uma obra. durante
o mês de maio, a artista
plástica alessandra teles,
filha do escritor goiano, José
mendonça teles, recebeu a
notícia do falecimento de
seu noivo na França. dian-
te de medidas restritivas
provocadas pela pandemia,
alessandra não pôde viajar
para se despedir de sua pes-
soa amada por conta de me-
didas restritivas para evitar
a disseminação da doença,
mas encontrou na arte um
meio de amenizar a sua
dor. “eu não pude viajar
para dar o último adeus e,
diante de tanta tristeza, re-
solvi pintar meus quadros e
isso tem me auxiliado mui-
to a passar por esse mo-
mento de solidão”, afirma a
artista, que morou no país
europeu por sete anos.

a arte também é cami-
nho de realização de so-
nhos para crianças. o jovem
artista plástico augusto
mangussi, 13 anos, tem na
arte um meio de aumentar
a sua autoestima e a socia-
lização. augusto é autista e,
desde os 9 anos, recebe o
apoio de seus pais, os advo-
gados Larissa Lafaiete e an-
tônio augusto mangussi,
para seguir se inspirando
nessa área. “ele pinta ima-
ginando e sonhando com a
exposição que ele pode par-
ticipar. augusto vive dos
sonhos que a arte propor-
ciona a ele. além disso, a
arte trouxe possibilidades
de contato para se expressar
e levar mensagens com as
cores”, diz a mãe Larissa,
com orgulho do filho que já
participa de exposições in-
ternacionais. (Especial
para O Hoje)

Obra de Jullyanderson Carvalho e João Paulo Pigosso A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
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Marcelo Galuppo é presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Filosofia Social 

LIVRARIA
t

o livro ‘#Umdiasemre-
clamar’ propõe um desafio:
passar um dia sem reclamar.
por meio das dificuldades
em realizar a tarefa e da per-
cepção da força do hábito, os
autores davi Lago e marcelo
galuppo explicam o poder
transformador da mudança
de mentalidade.

de acordo com os autores,
pelo menos três benefícios
primordiais vêm na esteira da
gratidão: ela estabelece vín-
culos de solidariedade entre
aquele que recebeu um favor
e aquele que o praticou; ela
embeleza as pessoas, tornan-
do-as mais atraentes e, por
fim, é fonte de felicidade, al-
terando o cérebro e afastando
a depressão, melhorando o
sono, estimulando relaciona-
mentos amorosos e aumen-
tando a imunidade.

“a gratidão, enfim, nos tor-
na mais aceitáveis aos olhos
dos seres humanos, mas nos
torna também mais aceitá-
veis aos nossos próprios
olhos, porque nos torna for-
tes. reconhecer-se carente,
vulnerável e dependente é
abrir mão de toda soberba, é
sobretudo reconhecer-se hu-
mano, permitindo que se es-
tabeleçam vínculos de soli-
dariedade entre nós. conhe-
cer a própria fraqueza é be-
néfico, reconhecer nossa de-
pendência nos fortalece”

sinalizando ainda quais
os obstáculos que se im-
põem sobre os que se pro-
põe a tornarem-se gratos,
‘#Umdiasemreclamar’ ofe-
rece um conjunto de exer-
cícios práticos, insights e re-
flexões para o dia a dia dos
que desejam se beneficiar
dos frutos produzidos por
dias mais gratos.

Sobre os autores 
davi Lago é mestre em

teoria do direito pela Facul-
dade mineira de direito da
pUc minas. ao lado de Wil-
liam douglas, é autor do best-
seller Formigas e autor de
Brasil polifônico. colunista
da revista Veja, autor do ted
talk poliphonicBrazil, davi é
um formador de opinião con-
temporâneo que transita nas
áreas de cultura, política, re-
ligião e ciências sociais, sen-
do uma das grandes vozes
brasileiras sobre os temas.                                                                                                                               

marcelo galuppo é dou-
tor em Filosofia do direito
pela UFmg. atual presiden-
te da associação Brasileira
de Filosofia do direito e Fi-
losofia social (aBraFi) e

vice-presidente da interna-
t ionaleVereinigungfür-
rechtsundsozialphilosophie
(associação internacional
para a Filosofia do direito e
a Filosofia social). 

desde 1994, galuppoé
professor da Faculdade mi-
neira de direito da pontifícia
Universidade católica de mi-
nas gerais, onde foi coorde-
nador do programa de pós-
graduação em direito entre
2009 e 2011. desde 2010, é
também professor da Facul-
dade de direito da Universi-
dade Federal de minas ge-
rais. Foi VisitingFellow da
escola de direito da Univer-
sidade de Baltimore.

Perspectiva de vida
Em '#UmDiaSemReclamar', os autores Davi Lago e Marce-
lo Galuppo se debruçam sobre o hábito da reclamação e pro-
põem a gratidão



FiLMes

O Diabo de Cada Dia 
Ambientada entre a Segunda
Guerra Mundial e a Guerra do
Vietnã, o diabo de Cada dia
acompanha diversos perso-
nagens num canto esquecido
de ohio, os quais a vida aca-
bam se conectando. Willard
russell (Bill Skarsgård) é um
atormentado veterano, so-
brevivente de uma carnifici-
na, que não consegue salvar
sua bela esposa de uma mor-
te agonizante por conta de
um câncer, mesmo com toda
a oração e devoção de sua
parte. direção: Antonio Cam-
pos. elenco: tom Holland,
robert Pattinson, Haley Ben-
nett. Streaming: netflix.

Suspiria
em Suspiria, Susie Bannion
(dakota Johnson), uma jovem
bailarina americana, vai para
a prestigiada Markostanz-
Company, em Berlim. ela che-
ga assim que Patricia (Chloë
Grace Moretz) desaparece
misteriosamente. tendo um
progresso extraordinário, com
a orientação de Madame
Blanc (tilda Swinton), Susie
acaba fazendo amizade com
outra dançarina, Sara (Mia
Goth), que compartilha com
ela todas suas suspeitas obs-
curas e ameaçadoras. direção:
Luca Guadagnino. elenco: da-
kota Johnson, tildaSwinton,
Mia Goth. Streaming: Amazon
Prime Video.

Enquanto Estivermos Juntos 
enquanto estivermos Juntos é
a história real de Jeremy Camp
(k.J. Apa), famoso cantor de
rock cristão, indicado ao
Grammy. A obra foca em
como a religião foi essencial
para o artista superar as dores
de sua vida, principalmente,
quando sua esposa Melissa
(Britt robertson) descobriu
estar com câncer.direção: An-
drew erwin, Jon erwin. elenco:
k.J. Apa, Britt robertson, nat-

han Parsons. Streaming: Ama-
zon Prime Video.

O Céu da Meia-Noite
o Céu da Meia-noite acom-
panha Augustine (George
Clooney), um solitário cien-
tista no Ártico que tenta im-
pedir que Sully (Felicity Jo-
nes) e seus colegas astro-
nautas voltem para casa em
meio a uma misteriosa ca-
tástrofe mundial. direção:
George Clooney. elenco:
George Clooney, Felicity Jo-
nes, david oyelowo. Strea-
ming: netflix.

séRies

Emily em Paris 
emily Cooper (Lily Collins) é
uma jovem executiva de mar-
keting que se muda de Chi-
cago para Paris, após receber
uma proposta de trabalho
inesperada. ela agora tem a
chance de realizar todos os
seus sonhos, mas se depara
com muitos desafios pelo ca-
minho - desde o fato de não
saber falar francês até a difi-
culdade em fazer amigos, pas-
sando por aventuras amoro-

sas dignas de um filme. emi-
ly vai precisar, então, achar o
equilíbrio entre sua vida pro-
fissional e pessoal para apro-
veitar ao máximo seu tempo
na Cidade Luz.direção: darren
Star. elenco: Lily Collins, Phi-
lippine Leroy-Beaulieu, Lucas
Bravo. Streaming: netflix.

EuNunca
eu nunca... retrata a vida mo-
derna e complicada de devi
(Maitreyiramakrishnan), uma
adolescente americana, filha
de indianos e aluna nada po-
pular na escola. A série é ins-
pirada em momentos reais
da infância da atriz e come-
diante Mindykaling.direção:
Mindykaling, Lang Fisher.
elenco: Maitreyiramakris-
hnan, richaMoorjani, Jaren-
Lewison. Streaming: netflix.

Impuros
rio de Janeiro, anos 90. em
impuros, evandro do dendê
(raphael Logam) é um jovem
da favela carioca cujo principal
objetivo ao fazer 18 anos é ga-
nhar o próprio dinheiro de for-
ma honesta. Mas tudo muda
quando seu irmão traficante

é morto por policiais. evandro
decide se vingar e mata os
responsáveis pelo tal assassi-
nato, ganhando notoriedade
dentro da hierarquia do co-
mando. enquanto isso, o po-
licial alcoólatra Victor Morello
não economiza esforços para
colocar evandro atrás das gra-
des. direção: Alexandre Fraga.
elenco:raphael Logam, rui
ricardo dias, Fernanda Ma-
chado. Streaming: Globoplay.

Ilha de Ferro
dante (Cauã reymond) é o
coordenador de produção da
PLt-137, uma plataforma pe-
trolífera recordista de aci-
dentes. ele sonha em se tor-
nar gerente do local, mas
fica revoltado quando per-
cebe que precisa competir
com a recém-chegada Júlia
(Maria Casadevall) pelo cargo.
no entanto, é no meio dessa
disputa que acaba surgindo
uma paixão entre os dois ca-
paz de mudar o rumo de
suas vidas.direção: Max Mall-
mann, Adriana Lunardi. elen-
co: Cauã reymond, Maria Ca-
sadevall, Mariana ximenes.
Streaming: Globoplay.

'O Diabo de Cada Dia' é um thriller de terror americano de 2020 dirigido por Antonio Campos

tSUPER TELA

Live em conjunto
Luan Santana e Fernando

e Sorocaba vão se unir em
uma live especial de dia das
Mães. o show virtual vai acon-
tecer na véspera da data,
neste sábado (8), a partir das
20h.A transmissão acontece-
rá pelo Youtube. Com direção
de Catatau, o show terá a
duração de três horas e pro-
mete ter participações espe-
ciais.Quando: sábado (8).
onde: Youtube (Luan Santa-
na). Horário: 20h.

transversal do tempo
o seriado transversal do

tempo que vai ao ar neste
sábado (8), às 22h, na tV
Brasil, traz uma conversa
inédita com a escritora néli-
da Piñon. Aos 81 anos na
época da entrevista, a auto-
ra se diz em progresso no
envelhecimento e que con-
tinua buscando maneiras de
"falar o mundo". Carioca do
bairro de Vila isabel e com
descendência espanhola,
nélida conta que já morou
na europa e nos estados
Unidos. Mas onde mais gos-
ta mesmo de estar é no Bra-
sil. Quando: sábado (8).
onde: tV Brasil. Horário: 22h. 

Palco virtual 
o itaú Cultural abre o Pal-

co Virtual de teatro do mês de
maio com mais um recorte
do encruzilhada nordeste(s):
(contra)narrativas poéticas, na
programação online Cena
Agora. no sábado (8), a pro-
gramação traz duas cenas que
repensam o nordeste como
território e como uma região
que viu personagens seus var-

ridos da história. neste dia, as-
sim como no domingo, a con-
versa com os grupos após a
exibição é mediada pelo ator e
diretor JhoaoJunnior.Quando:
sábado (8). onde: (www.itau-
cultural.org.br). Horário: 20h.

ivete sangalo show
repetindo o sucesso de

2020, ivete Sangalo anunciou
mais uma live em comemo-
ração ao dia das Mães. o
show virtual e gratuito ocor-
re domingo (9), às 18h. dica
boa para quem vai passar o
domingão ao lado da mãe ou
dos filhos em casa.A ideia do
show será representar um
dia completo, com três mo-
mentos que serão a manhã, a
tarde e a noite, através da ce-
nografia e das luzes que mu-
darão em cada um dos atos.

o evento será transmitido
pelo canal oficial da ivete no
Youtube.Quando: domingo
(9). onde:Youtube: ivete San-
galo. Horário: 18h.  

Repertório e homenagem
diogo nogueira faz uma

live especial neste domingo
(9), por meio de seu canal do
Youtube, homenageando as
mães. Será no horário tradi-
cional de suas lives, às 12h,
hora do almoço, como as
que já vinha fazendo desde
o início da pandemia, levan-
do muito samba, comida
gostosa e alegria para o pú-
blico impedido de assistir a
shows presenciais. desta vez
diogo vai preparar um prato
especial para sua mãe An-
gela nogueira e homena-
gear todas as mães neste dia
especial.Quando: domingo

(9). onde: (diogo.no/youtu-
be). Horário: 12h.

Dia das Mães
Fafá de Belém é a estrela

principal do dia das Mães no
Canal Like. neste domingo
(9), às 16h, a cantora apre-
senta os principais sucessos
de sua carreira em uma live
muito especial com partici-
pação da filha, Mariana Be-
lém. o show será transmiti-
do também pelo canal do as-
sinante. Seja para embalar o
encontro entre mães e fi-
lhos ou para animar os que
comemoram à distância,
Fafá traz um repertório re-
pleto de músicas que mar-
caram sua trajetória profis-
sional e também marcaram
a história de muitas famílias.
Quando: domingo (9). onde:
Canal Like. Horário: 16h.

Ivete Sangalo realiza show virtual em homenagem ao Dia das Mães
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HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Vênus, entrando em Gêmeos,
ajudará você a se manifestar com
gentileza e criatividade, portanto
está aberta a temporada de von-
tade de socializar e conversar
dos arianos! Você nunca esteve
tão falante, então aproveite!

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Vênus, seu planeta regente,
entra em Gêmeos e ajuda a
atrair bons negócios, associa-
ções e parcerias rápidas. Apro-
veite para lucrar, mas tome cui-
dado com a empolgação e com
gastos extras desnecessários.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Vênus, entrando em Gê-
meos, elevará seu charme e tra-
rá magnetismo, portanto apro-
veite essa estadia de Vênus,
porque isso facilitará seus ga-
nhos e suas conquistas! Use
com sabedoria toda essa popu-
laridade, querido geminiano!

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Vênus, entrando em Gêmeos,
trará mais sensibilidade e intuição.
É momento de abrir o coração,
perceber suas fragilidades e se
acolher. Pode ter um dia mais sus-
cetível e sentir mais solidão do
que o normal. É um dia favorável
a reflexões e pesquisas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Vênus, entrando em Gêmeos,
trará boas ideias, inclusive pode
ser por intermédio de algum
amigo(a). Vale a pena também
aproveitar os convites que po-
dem chegar e se unir a algum
grupo ou a algum projeto novo.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Vênus, entrando em Gêmeos,
abrirá caminhos para o trabalho.
Aproveite para se colocar à dis-
posição, se mostrar mais e dizer
o que pensa. É hora de se des-
tacar!A Lua chega em Áries, por-
tanto o dia te desafia a ter per-
sistência e dedicação.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Vênus, entrando em Gêmeos,
trará foco para criar possibilida-
des para si mesmo. Portanto no-
vas ideias e novos pontos de
vista podem surgir, permitindo
que você cresça a partir de novos
conhecimentos. está indicado o
início de novos cursos. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Vênus, entrando em Gêmeos,
trará força para desapegar das
expectativas. Vai trazer mais le-
veza, desenvoltura e esponta-
neidade. A vida parece que tira
um peso das suas costas. Finali-
zações a caminho para situa-
ções que eram difíceis e desa-
fiadoras. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Vênus, entrando em Gêmeos,
te desafiará a estar mais atento
aos sinais que a vida traz. isso faz
toda a diferença para uma vida
mais leve e harmônica. Portanto
esse posicionamento de Vênus
dinamiza sua vida, traz mais no-
vidades, agitos e, ao mesmo
tempo.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Seu dia pode ser agitado e
cheio de atividades. Aposte na
descentralização: compartilhe e
permita que as pessoas façam
parte do seu dia, ajudando e
cooperando. isso deixará seu
dia mais leve e amoroso.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Vênus, entrando em Gêmeos,
ativará a sua criatividade. Apos-
te no lado mais alegre e lúdico da
sua personalidade neste dia.
Com certeza, o seu humor está
convidativo e as pessoas gosta-
rão de estar ao seu lado. Por-
tanto sua presença poderá ser
muito requisitada.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

É um dia para deixar a imagi-
nação voar alto, dizer o que toca
o coração e, ainda, se conectar
profundamente com a família,
que pode ser o grande ponto de
alegria hoje.A Lua chega em Áries,
portanto é um ótimo dia para
vender algo que não usa mais.



o termo musa se refere àquela
mulher que, de tão amada, serve de
inspiração. e as mães, com certeza,
também carregam esta função: a de
inspirar e ser modelo para a vida. se-
gundo o autor de livros e poeta João
doederlein, “o termo ‘mãe’ é usado
para designar um coração capaz de
amar infinitamente. É sentir por dois,
três ou quantos filhos tiver, e sofrer
junto com eles; é dar o melhor de si,
quantas vezes precisar. É aquela que
cura com um abraço e que sara ma-
chucado com um beijo. aquela que
deu à luz o amor.” esta linda e emo-
cionante definição é carregada de sig-
nificados e mostra alguns momentos
mágicos da maternidade. a segunda
data mais movimentada do comércio
— a primeira é o natal —, permite de-
monstrações de afeto e gratidão a to-
das as mães de diversas formas. ain-
da mais nestes tempos pandêmicos
que fomos obrigados a ressignificar
tanta coisa, mostrar o quanto amamos
alguém é revigorante, e se torna ain-
da mais especial e feliz quando este al-
guém é a própria mãe.

além do carinho, porque isso não
pode faltar, a mamãe merece ser pre-
senteada com tudo aquilo que ela
aprecia. afinal de contas, todas as ho-
menagens do mundo não são sufi-
cientes para devolver tudo o que elas
fazem pelos filhos e pela família. então,
acompanhe estas dicas da coluna ten-
dência, e faça bonito no dia da mulher
mais especial da sua vida! 

para uma mãe estilosa e orgulho-
sa, a sugestão é presenteá-la com
acessórios personalizados. Várias
marcas fizeram coleções especiais
para o dia das mães, sendo assim,
não vai ser difícil encontrar alguma
coisa que seja a cara dela. anéis,
pulseiras, colares e brincos vão dei-
xar a sua mãe ainda mais linda. e já
pensou se você ainda pode ficar mais
presente na vida dela? acessórios
com pingentes de menino ou menina
costumam aquecer o coração de toda
mamãe. se ela for mais prática e li-
gada com as finanças, a dica é pro-
curar por uma carteira bastante fun-
cional. sabia que a vermelha dá sor-
te para atrair dinheiro? então, pode
ser uma ótima opção. ela vai adorar!

se sua mãe for aquela que ama no-
vidades para a casa, então este é o pre-
sente que você estava procurando: a li-
nha Home Lascalla. especialmente
lançada para o dia das mães, conta

com três produtos: difusor de varetas,
sabonete líquido e home spray, todos
disponíveis nas fragrâncias dalles, mi-
nha casa, alecrim e Bambu. a dalles é
amadeirada, com notas marcantes, cí-
tricas, lavanda e eucalipto. a minha
casa tem anis, lima, pera, bambu e no-
tas orientais. Já a alecrim tem notas
herbais frescas e com fundo levemen-
te canforado, a fragrância emana a sen-
sação de paz e tranquilidade. e a Bam-
bu é uma criação aromática e versátil
que traz notas frescas, equilibrada
com toques de flores e madeiras. aro-
ma potente ao mesmo tempo sofisti-
cado e elegante. os produtos podem ser
adquiridos pelo site da marca:
www.lascalla.com.br. 

Quando os filhos são pequenos,
um dos principais acessórios das mães
é a bolsa. tudo vai dentro dela: chaves,
documentos, remédios, álcool em gel,
— importantíssimo nos dias atuais —
, mamadeira, bico, brinquedo... por aí
vai! existem bolsas de todos os tama-
nhos e preços, escolha a que mais
combine com a mamãe e compre sem
medo. com certeza ela vai ficar orgu-
lhosa com a atenção do filhote na
aquisição deste presente. 

Que mulher não ama ganhar flo-
res? e com as mamães não é dife-
rente. e se elas vierem em uma ban-
deja com uma mensagem escrita?
mais especial ainda, não é mesmo!? a
Fiori in Vaso, boutique floral que fica
na alameda ricardo paranhos, tam-
bém lançou uma coleção especial
para o dia das mães. certamente lá
terá as flores preferidas da sua.

dizem que ser mãe é padecer no
paraíso, por isso, um presente rela-
xante é mais do que bem-vindo. Que
tal providenciar um spa day para a
mamãe? ela vai voltar renovada.
ainda mais se você for junto. pense
em como ela ficará feliz com este mo-
mento! clínicas de estética e spas em
goiânia oferecem pacotes de vários
tipos — e valores. todos os estabele-
cimentos estão respeitando os pro-
tocolos contra a covid-19. a mamãe
merece um mimo desses.

estas sugestões vão tornar o seu dia
das mães ainda mais feliz. e tudo que
é feito com amor tem mais chances ain-
da de ser sucesso. mas, cada mamãe
tem o presente que é a cara dela. estas
ideias são apenas para deixar a expe-
riência mais afetiva. Um dia das mães
cheio de amor e alegria para todas as
mamães! elas merecem o melhor!
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Minha mãe é uma musa

16 n Essência

O dia delas está
chegando e não
podemos deixar 

de presentear 
aquela mulher

que cuida e 
acolhe

Que mulher não ama

ganhar flores? E com

as mamães não é

diferente. E se elas

vierem em uma

bandeja com uma

mensagem escrita?

Mais especial ainda,

não é mesmo!? 

Buquê na
bandeja da
Fiori in Vaso

Bolsas desejo da Arezzo

Linha Home Lascalla, para a mãe que gosta da casa sempre cheirosa



em março, o
Brasil quebrou o
recorde de
exportações
brasileira do
agronegócio

Luan Monteiro

no mês de abril, o agrone-
gócio foi responsável por
84,05% do total exportado por
goiás, somando Us$ 808,69
milhões. os dados foram di-
vulgados pelo comexstat do
ministério da economia e
compilados pela gerência de
inteligência de mercado da
secretaria de estado de agri-
cultura, pecuária e abasteci-
mento (seapa). ao todo, o es-
tado registrou 962,15 milhões
de dólares em exportações.

o complexo soja lidera as
exportações do agro com
77,19% do total (Us$ 624,23
milhões), seguido pelo com-
plexo carnes, com 15,75% (Us$
127,34 milhões). dentro do
complexo carnes, o destaque
fica com a carne bovina (Us$
88,53 milhões) e a carne de
frango (Us$ 35,58 milhões).

também aparecem entre
os destaques na pauta de abril
as exportações de couro (Us$
16,18 milhões), complexo su-
croalcooleiro (Us$ 9,23 mi-
lhões), algodão (Us$ 7,5 mi-
lhões), milho (Us$ 5,56 mi-
lhões) e café (Us$ 1,31 milhão).

Acumulado
de janeiro a abril, o agro-

negócio já acumula 2,15 bi-
lhões de dólares exportados
em goiás, o que representa
78,36% do total exportado pelo
estado no acumulado do ano.
deste total, 1,39 bilhão de dó-
lares vêm da soja (64,85%) e
472,88 milhões de dólares do
complexo carnes (21,97%).

na avaliação do secretário de
estado de agricultura, pecuária
e abastecimento, tiago men-
donça, o bom desempenho da
pauta de exportações do agro
mantém uma tendência que in-
clui o peso dos produtos mais
exportados pelo estado, com o

acréscimo da diversificação da
pauta. “os produtores do esta-
do, com o apoio do governo de
goiás, têm feito um trabalho ex-
cepcional com recordes de pro-
dução, sobretudo nas princi-
pais commodities, como soja e
milho”, considera. “ao mesmo
tempo, vemos ganhar destaque
outros produtos que incluem
itens como couros, complexo su-
croalcooleiro, algodão, café, en-
tre outros, que têm um peso po-
sitivo pelo lado da diversificação
da pauta de exportações. isso
contribui com o desenvolvi-
mento em diversas frentes, so-

bretudo pela demanda que traz
renda, movimenta a economia
e gera empregos.”

Brasil
em março, o Brasil quebrou

o recorde de exportações bra-
sileiras do agronegócio. se-
gundo o ministério da agricul-
tura pecuária e abastecimento
(mapa), o faturamento para o
mês foi de Us$ 11,57 bilhões, o
mês nunca havia ultrapassado
a marca de Us$ 10 bilhões em
faturamento. o resultado ainda
foi 28,6% maior que em relação
ao valor obtido no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

o complexo soja foi o setor
mais se destacou, com avanços
de 18,9% em volume, para 14,8
milhões de toneladas, e 38,2%
em receita, para Us$ 6,01 bi-
lhões. somente os embarques
da oleaginosa em grão saltaram
24,3% e 43,1%, respectivamen-
te, para 13,49 milhões de tone-
ladas e Us$ 5,36 bilhões.

"as condições climáticas
da safra 2020/2021, que gera-
ram atrasos na colheita do
primeiro bimestre de 2021,
em função do excesso de chu-
vas, concentraram os embar-
ques da soja em grãos para
março", disse o comunicado
emitido pelo ministério.

o ministério ressaltou,
também, o desempenho do
setor de carnes, que também

bateu recorde de exportações,
ao totalizar Us$ 1,60 bilhão,
alta de 16,1%, considerando
as proteínas in natura de fran-
go, bovina e suína.

"o setor de criação ani-
mal para produção de carne
na china possui histórico de
enfermidades nos anos re-
centes, com destaque para
peste suína africana e a gripe
aviária de alta patogenicida-
de, que assolaram e afetam os
rebanhos chineses, sendo o
principal fator responsável
pela expansão das exporta-
ções brasileiras de carnes."

a principal carne exporta-
da foi a bovina, com Us$ 711
milhões em vendas externas,
aumento de11,9%, e volume
recorde de 158 mil toneladas,
crescimento de 7,8%.

os embarques de carne suí-
na também bateram recorde,
com aumento de 51,2% no vo-
lume exportado, alcançando
108 mil toneladas equivalentes
a Us$ 260 milhões (+57,4%).

o governo ainda destacou as
vendas externas de açúcar, cujo
volume atingiu recorde de 1,97
milhão de toneladas em março
de 2021 (+39,6%). o ministério
disse que esse recorde de volu-
me, em conjunto com o au-
mento de 9% no preço médio,
gerou Us$ 638,96 milhões em
exportações (+52,1%). (Espe-
cial para O Hoje)

Mais de US$ 800 mi-
lhões foram expor-
tados pelo Estado,
com destaque para
soja e complexo
carnes, sobretudo
bovina e de frango

Mais de 84% do total exportado
por Goiás vem do agronegócio
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