
Fale O HOJE

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

Dólar: (paralelo) R$ 5,43  |  Dólar: (comercial) R$ 5,431  |    
Euro: (Comercial) R$ 6,525  |  Boi gordo: (Média) R$ 313,10
Poupança: 0,3715%  |  Ouro: R$ 311,42 |  Bovespa: -1,26% 

Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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Gilberto Kassab sinaliza que o PSD de Goiás pode fazer parte da chapa do Caiado com Henrique Meirelles
na disputa para o Senado, mas o presidente da legenda no Estado Vilmar Rocha que resiste.  Política 5

redução de tarifa 
é nova realidade

general JOãO FranCisCO 

Opinião 3

PSD busca protagonismo em Goiás com apoio de Kassab
eLeiçõeS 2022

Com direito a 26 cobranças de pênaltis, a Raposa passa pelo atual bicampeão rubro-negro no estádio An-
tônio Accioly e se classifica para a final do Campeonato Goiano de 2021, onde vai ter pela frente o Vila

Nova; no tempo normal, os donos da casa venceram por 2 a 1. Esportes 8

Grêmio Anápolis elimina Atlético-GO e vai à final

�
Leia naS CoLunaS

Xadrez: Comissão Especial de
Investigação (CEI) da Enel
deve ser instalada. 
Política 2

Shoowroon: #Amãetáon
academia oferece promoção
para o dia das mães.
Economia 4

Leitura: Lúdico e metafórico,
livro de Selma G. Santana, am-
bientado em universo fantástico.
Essência 14

20% dos profissionais
da Saúde de Aparecida
não foram imunizados
Cidades 11

Com o aumento dos custos dos materiais
de construção e falta de insumos no
mercado, o preço das moradias deve so-
frer um aumento de até 20%. Cidades 9

Bolsonaro diz
que participará
de manifestação
O presidente Bolsonaro afirmou
que estaria presente em mani-
festação no próximo dia 15 em
meio a pressão da CPI da Covid.
Política 6

Governo fecha
parceria para
projetos sociais
Foco da parceria entre a orga-
nizadora do campeonato espa-
nholserá nos programas sociais
ligados aos esportes.
Política 2

No Anníbal Batista de Toledo,
o time comandado por técnico
Wagner Lopes venceu a Apare-
cidense por 1 a 0. O único gol
da partida foi marcado pelo za-
gueiro Rafael Donato. Com o
triunfo, o Vila Nova voltará a
disputar uma final de Campeo-
nato Goiano depois de quatro
anos de ausência.
Esportes 7

Tigre derroTa 
Camaleão e garante
vaga na final

O processo judicial relativo à en-
trada de Goiás ao Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) pode en-
trar na pauta do plenário virtual
do Supremo Tribunal Federal
nesta semana. Governo de Goiás
entregou a documentação ne-
cessário ao Ministério da Econo-
mia na última semana.
Política 6

RRF de Goiás
pode entrar na
pauta do STF

Falta de insumos
faz preço da

moradia subir

Afonso Cardoso

Contrato de trabalho
intermitente na pandemia

Julyene Oliveira

Opinião 3

Acidentes de trânsito com
pedestres tiveram queda
de quase dois mil casos 
Restrição da circulação de pessoas e veículos em
2020 durante os primeiros meses da pandemia é
um dos fatores que explica a redução de 24% no
número de pedestres vítimas de acidentes de trân-
sito. As principais vítimas de acidentes de trânsito,
tanto em Goiás, quanto em todo o território na-

cional, seguem sendo os motociclistas. Apesar da
redução de 15%, cerca de 14 mil, em sua maioria
homens, os motociclistas seguem como as maio-
res vítimas no trânsito. Levantamento mostra
que a Região Centro-Oeste foi responsável por
11% das indenizações pagas. Cidades 10

Wesley Costa



Raphael Bezerra

O Governo de Goiás sancionou a Lei Estadual nº
20.997, que veda a concessão dos incentivos dos programas
Produzir, Microproduzir e Progredir. Os programas Pro-
duzir e Prosseguir foram vedados ao passo que o gover-
nador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou o novo programa
de concessão de incentivos para fomentar a indústria e a
chegada de novas empresas no estado, o ProGoiás.

O objetivo é vedar a concessão dos incentivos rela-
cionais ao Programa de Desenvolvimento Industrial
de Goiás (Produzir), inclusive seu subprograma Mi-
croproduzir, ambos instituídos pela Lei nº 13.591, de
18 de janeiro de 2000, e ao Incentivo à Instalação de
Empresas Industriais Montadoras no Estado de Goiás
(Progredir), subprograma do Produzir, instituído pela
Lei nº 15.939, de 29 de dezembro de 2006.

Esta foi a última etapa da instalação do ProGoiás,
que foi criado para atender à necessidade de um pro-
grama de incentivo mais seguro juridicamente e, ao
mesmo tempo, mais simples e atraente para o contri-
buinte. A lei foi sancionada em junho do ano passado.

Na justificativa apresentada pelo governador Ronaldo
Caiado (DEM) na proposição que tramitou na Alego, ele
frisou que poderia existir questionamento em relação
aos contribuintes que já foram solucionados. (Especial
para O Hoje, Com informações da Agência Alego)

ProGoiás, já sancionado, unifica e simplifica os incentivos fiscais
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Governo conclui
instalação do
novo programa
de incentivos

A LaLiga, entidade que or-
ganiza a primeira e a segunda
divisões do Campeonato Espa-
nhol, e o Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Es-
tado de Esporte e Lazer (Seel),
anunciaram, nesta sexta-feira
(07), a inédita parceria firmada
em prol do desenvolvimento
do esporte. O acordo, sem fins
comerciais, tem o intuito de
intensificar e melhorar o rela-
cionamento entre ambas as
entidades, tendo por base co-
laboração direta, que implique
em benefício e interesse para
as partes na promoção da prá-
tica esportiva no Estado.

A iniciativa prevê a reali-
zação de projetos, sessões, pa-
lestras ou seminários que
abordem assuntos diversos,
que possam facilitar o inter-
câmbio de conhecimentos. As
ações do acordo contemplam
diretamente as áreas de for-
mação de jogadores; apoio e
incentivo à realização de even-
tos desportivos; e apoio na
melhoria dos usos da infraes-
trutura de esporte e lazer.

O projeto inclui, também,
promoção da prática e desen-

volvimento de esportes para
crianças e adolescentes; ca-
pacitação do conhecimento
dos profissionais da área de
educação física; aprimora-
mento educacional em língua
estrangeira e formação de
alunos com habilidades es-
portivas especiais em progra-
mas de intercâmbio interna-
cional. O acordo já está em
vigor e tem a duração máxi-
ma de 19 meses, até dezem-
bro de 2022, com possibili-
dade de prorrogação.

Os valores que o esporte
desperta nos jovens são sa-
lutares na formação dos ci-
dadãos. Apoiado nesta pre-
missa, o secretário de Estado
de Esporte e Lazer, Hender-
son Rodrigues, enalteceu a
parceria entre o Governo de
Goiás e a LaLiga. 

A primeira-dama do Estado,
presidente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de
Goiás e coordenadora do Ga-
binete de Políticas Sociais, Gra-
cinha Caiado, destacou a im-
portância do esporte no âm-
bito social. “O futebol é o es-
porte que mais mobiliza os

brasileiros, e isso o torna um
instrumento social importante.
Nesta ação conjunta entre o
Governo de Goiás e a LaLiga
poderemos promover a inclu-
são de milhares de jovens por
meio do esporte”, salientou.

“A determinação do gover-
nador Ronaldo Caiado sempre
foi de buscar parceiros que
prezem pelos mesmos concei-
tos que o Governo de Goiás:
integridade, transparência e
eficiência nos serviços presta-
dos, valores que também são
praticados por LaLiga. Estamos
animados em poder trabalhar
junto com uma instituição tão
importante do cenário espor-
tivo mundial”, ressaltou. 

Representante da LaLiga

no Brasil, Albert Castelló pro-
jetou os frutos que poderão
ser colhidos pela sociedade
goiana, através desta parceria.
“Graças à assinatura deste
acordo planejaremos ações de
desenvolvimento esportivo em
todo o Estado, potenciando
trabalhos de inclusão social e
de educação por meio do es-
porte, concretamente por
meio do futebol, elevando e
melhorando os níveis de bem-
estar, cidadania e educação
das crianças e jovens de
Goiás”, afirmou o dirigente.

LaLiga é uma organização
global, inovadora e socialmente
responsável, líder no setor de
lazer e entretenimento. É uma
associação desportiva privada,

constituída pelos 20 clubes e
sociedades desportivas (S.A.D.)
da LaLiga Santander e pelos
22 da LaLiga SmartBank, e é
responsável pela organização
das duas competições nacio-
nais de futebol profissional.
Na temporada 2018/2019, a La-
Liga atingiu 2,7 bilhões de pes-
soas em todo o mundo. 

Com sede em Madrid (Es-
panha), a LaLiga está presente
em 55 países com seus nove
escritórios e 46 delegados. A
associação realiza ação social
por meio de sua fundação e é
a primeira entidade de futebol
profissional do mundo a ter
uma liga para jogadores com
deficiência intelectual: LaLiga
Genuíno Santander.

A iniciativa prevê a realização de projetos que possam facilitar o intercâmbio de conhecimentos

A iniciativa prevê, ainda, melhoria
da infraestrutura de esporte e lazer,
bem como realização de projetos,
palestras ou seminários voltados
para qualificação.

Câmara de Goiânia vai
instalar a CEI da Enel 

A Comissão Especial de Investigação (CEI)
para apurar ações da Enel Distribuição (que
comprou a Celg) e o tratamento dispensado
aos funcionários e consumidores, deve ser
instalada nesta semana pela Câmara de Goiâ-
nia. O comando dos trabalhos deverá ficar a
cargo do vereador Mauro Rubem (PT), cujo
nome foi confirmado por porta-
ria já publicada no Diário Oficial
do Município, juntamente com
Juarez Lopes, Ronilson Reis,
Leia Klebia, Leandro Senna,
Geverson Abel e Bruno Diniz.
A criação da CEI foi cogitada
em audiência pública realizada
em fevereiro, e depois de ouvir
reclamação de represen-
tante do Sindicato dos
Trabalhadores nas In-
dústrias urbanas de
Goiás (Stiueg) e da Federa-
ção Regional dos Eletricitários
e Saneamento.

Em Brasília 
Após ouvir reclamações dos trabalhadores,

Mauro Rubem prometeu ir à Embaixada da
Itália, em Brasília, para pedir o mesmo trata-
mento que a empresa reserva para seus traba-
lhadores na Europa, sede oficial da Enel. 

Não compareceu 
A italiana Enel - que foi convidada para a au-

diência na Câmara, mas não enviou representante
– comprou a Celg em 2016, no governo de Marconi
Perillo (PSDB) por R$ 2,187 bilhões, e a primeira
privatização na gestão de Michel Temer. 

Prazo final 
Por decisão do presidente da Câmara, Ro-

mário Policarpo (Patriota), a CEI terá prazo de
120 dias para concluir a investigação, e deter-
minou à Diretoria-Geral providenciar os re-
cursos administrativos, as condições organiza-
cionais e o assessoramento técnico necessário
ao bom desempenho dos trabalhos da Comissão.  

Disputa no PSL 
Deputado estadual de primeiro man-

dato, Delegado Humberto Teófilo (PSL) re-
vela que vem sendo estimulado por amigos
para disputar uma cadeira na Câmara Fe-
deral. Vai ter disputa por votos contra o
correligionário Delegado Waldir, que pre-
sidente o partido em Goiás, e o também
deputado Major Vitor Hugo. 

Por enquanto 
Como o deputado Vinícius Cirqueira

(Pros) interpôs recurso junto ao Supremo
Tribunal Federal, ele continua no exer-
cício do mandato até uma decisão final.  

Efeito zero 
Na semana passada, a Procuradoria

Regional Eleitoral em Goiás havia requerido
o cumprimento de decisão do TRE, que
cassou o diploma do parlamentar. A Pro-
curadoria entende que o recurso do de-
putado não tem efeito suspensivo. 

Em avaliação 
Os 26 deputados que subscreveram a

Proposta de Emenda à Constituição que
extingue o Tribunal de Contas dos Muni-
cípios estão conversando sobre o impacto
político-eleitoral caso venham a recuar,
com o anúncio da aposentadoria do con-
selheiro Nilo Resende. Temem parecer
que houve barganha. 

2 Contrários à CPI da Covid, em conso-
nância com o presidente Jair Bolsonaro,
os senadores goianos Kajuru, Luiz do
Carmo e Vanderlan Cardoso passam ao
largo das discussões do assunto que
toma de conta do País.  

2 A Secretaria da Retomada está au-
torizada a celebrar e manter, mediante
processo seletivo, 65 contratos tempo-
rários pelo prazo máximo em caso de
excepcionalidade, que vai de seis meses
a dois anos. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

LaLiga e Governo vão realizar
projetos sociais no esporte



Desafios
A China tem enfrentado desafios inesperados

nos últimos tempos. A guerra comercial com os
Estados unidos afetou sua economia mais do
que o previsto. Suas exportações entraram em
declínio ao redor do mundo, alcançando uma
diminuição ainda maior quando o destino com-
prador são os americanos. Diante disso, Pequim
vem trabalhando alternativas para evitar um
débacle ainda mais significativo. No meio deste
caminho está a tecnologia 5G, que tem condições
de redirecionar a China para seus objetivos, re-
cuperando o espaço perdido, inserindo o país
em posição privilegiada ao redor do mundo.

Márcio Coimbra
Brasília

Fome
Meu maior medo é ver gente passando fome

com o fim do auxílio emergencial. Graças a Deus
aqui em casa a gente não precisou, mas conheço
várias pessoas que conseguiram e essa foi a
única renda que elas tiveram por meses. um
tempo atrás, o auxílio foi cortado pela metade e
já criou problemas, imagina agora que não vai
ter nada? Tomara que as pessoas consigam um
trabalho ou coisa do tipo, porque se depender
do governo, as pessoas vão esperar sentadas.

Pedro Adriano 
Goiânia
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Contrato de trabalho
intermitente

General João Francisco Ferreira

Neste mês de maio, a usina de Itaipu come-
mora duas datas históricas: 47 anos de criação,
no dia 17; e 37 anos de operação, já neste dia 5.

Nenhuma outra usina, no mundo inteiro, ge-
rou tanto quanto Itaipu. Nesses 37 anos de ope-
ração, brasileiros e paraguaios, trabalhando lado
a lado, conseguiram atingir a produção de 2,8
bilhões de megawatts-hora, suficientes para ilu-
minar o mundo inteiro por 45 dias.

E toda essa energia veio acom-
panhada de um cuidadoso trabalho
de preservação e recuperação do
meio ambiente, com reconhecimen-
to internacional.

Nestas duas datas de maio, é
preciso lembrar que a usina é
resultado de complexas negocia-
ções entre brasileiros e para-
guaios, que culminaram com a
assinatura do Tratado de Itaipu,
em 26 de abril de 1973. Quando
o Tratado completar seu cinquen-
tenário, daqui a dois anos, o Ane-
xo C poderá ser revisto pelos go-
vernos do Brasil e do Paraguai,
com o objetivo de ajustá-lo à realidade atual.

Em 2023, a dívida dos empréstimos contraídos
para construir a usina estará praticamente qui-
tada. Com isso, a tarifa de Itaipu não terá mais
entre seus custos o valor desses empréstimos,
que correspondem a cerca de 70% do orçamento
binacional da usina. Com a quitação, os recursos
que permanecerem serão, portanto, aqueles uti-
lizados para o custeio, o pagamento das obrigações
em “royalties”, sem que nenhuma das margens,
brasileira e paraguaia, sofra qualquer perda. E
os recursos para obras em benefício direto da
população regional continuarão preservados.

Assumi o cargo de diretor-geral brasileiro no
dia 7 de abril, há menos de um mês, com a exata
noção de que esta usina é mais do que um em-
preendimento do setor elétrico: é sinônimo de

progresso, de desenvolvimento e de responsabi-
lidade social, tanto no Brasil como no Paraguai.

E esta responsabilidade social inclui a redução
do custo da energia de Itaipu, para que brasi-
leiros e paraguaios paguem menos na conta de
luz. O presidente Jair Bolsonaro está empenhado
em reduzir o custo da energia elétrica para o
assalariado, para o empreendedor, para o em-
presário e para a população em geral.

Além disso, na gestão de meu antecessor,
General Joaquim Silva e Luna, fo-
ram investidos recursos em muitas
obras estruturais, como a sonhada
segunda ponte entre os dois países,
a Avenida Perimetral que vai tirar
do centro de Foz do Iguaçu o tráfego
de caminhões pesados, o mercado
público e em tantas outras espa-
lhadas pelo Oeste do Paraná.

Agora, vamos seguir trabalhan-
do, juntos com governo federal,
estadual e dos municípios lindei-
ros para que, já no próximo ano,
além de alcançar uma redução
significativa na tarifa de energia
de Itaipu, possamos continuar in-
vestindo na atualização tecnoló-

gica da usina, na preservação do meio am-
biente e nas obras estruturantes, que possam
cooperar com o desenvolvimento social e
econômico de toda a região.

Para que isso aconteça, contamos com a ex-
celente capacitação
profissional de nos-
sos empregados, que
integram a “Família
Itaipu”, e com o
apoio de todos aque-
les que acreditam
que podemos cons-
truir um futuro me-
lhor para esta e para
as futuras gerações
de nossos Países.

Julyene Oliveirai

Em tempos de pandemia, em que diversas
determinações governamentais são editadas
para fechamento de comércios, bem como, li-
mitação do tempo em que estes podem perma-
necer abertos, o contrato de trabalho intermitente
pode ser uma grande arma para auxiliar os co-
merciantes neste momento. Ajustando, assim,
sua mão de obra conforme demanda/ permissão
de funcionamento.

O contrato de trabalho intermitente (art.
443 da CLT) é registrado na CTPS do empregado
estabelecendo um valor por hora trabalhada,
não gerando expectativa de valor fixo mensal,
devendo também ser elaborado um contrato
escrito entre as partes.

Neste tipo de contrato ocorre a
prestação de serviço com subordi-
nação, mas de maneira descontí-
nua, ou seja, não é pré-estabelecido
os horários de trabalho e a fre-
quência do trabalho.

O empregado realiza o seu tra-
balho após ser previamente convo-
cado pelo empregador que, ao con-
vocá-lo, informa qual será a data e
o horário da jornada, devendo essa
convocação ser realizada com an-
tecedência mínima de 3 dias corri-
dos, possuindo o empregado o prazo
de 1 dia útil para informar se aceita
ou não realizar aquele labor.

Nesse sentido, se o empregado não res-
ponder o empregador, subentende-se que não
irá atender a convocação, sem que isso lhe
cause qualquer ônus.

De outro lado, se o empregado aceitar a con-
vocação e na hora do labor não comparecer para
prestá-lo, será imputado a ele uma multa de 50%
do valor que iria receber por aquela convocação.

Por exemplo, se o empregador convocou o em-
pregado para realizar um trabalho de 04 horas,
com o valor de R$ 25,00 a hora, e o empregado
aceitou a convocação, mas não compareceu, é
imputada ao empregado uma multa de R$ 50,00,
ou seja, 50% do valor total da convocação.

Da mesma maneira, se após aceitar a convoca-
ção e chegar no labor o empregador informar
que não quer mais aquela prestação de serviço,

também terá que arcar com uma multa de 50%
do valor da convocação objeto de distrato.

Pois bem, após a devida prestação de serviço
deve o empregador realizar o pagamento do
empregado, referente àquela convocação, sendo
o empregador obrigado a fazer o pagamento
das seguintes verbas de maneira proporcional
ao labor: i) férias com adicional de um terço; ii)
adicionais legais existentes – como exemplo a
periculosidade e insalubridade; iii) descanso se-
manal remunerado, devendo ainda, ao final do
mês, realizar o depósito proporcional das con-
vocações daquele mês em relação ao FGTS e a
contribuição previdenciária.

Ou seja, o trabalhador com contrato intermitente
tem todos os seus direitos trabalhistas garantidos,

recebendo a sua contraprestação ao
fim de cada convocação.

Cabe destacar a situação das fé-
rias. O empregado após 12 meses
laborando por convocação para um
empregador gozará de um período
de 30 dias sem nenhuma convoca-
ção deste empregador, sendo o mês
que irá gozar suas férias. Salienta-
se, que apesar do empregado não
poder prestar atividades para este
empregador do qual está sendo ca-
racterizado seu mês de férias poderá
laborar em contrato intermitente
para outros empregadores.

uma das características do con-
trato intermitente é a possibilidade de o empregado
possuir diversos empregadores, pois se após a
convocação não puder atender a um deles, poderá
recusar a convocação sem ter caracterizado qual-
quer ato de insubordinação. 

Ademais, o contra-
to de trabalho inter-
mitente não pode ser
utilizado para suprir
demanda constante e
jornada regular, pois
estaria descaracteri-
zando o instituto po-
dendo ocasionar o
afastamento deste con-
trato e o reconheci-
mento de contrato por
tempo indeterminado.

CARTA  DO LEITOR

INTERAJA  CONOSCO

Julyene Oliveira, advo-
gada do GDB Advogados,
com escritório em São
Paulo e Três Lagoas/MS.

General João Francisco
Ferreira é diretor-geral
brasileiro de Itaipu

‘Itaipu: redução de 
tarifa é nova realidade

@jornalohoje
internautas se solidarizaram com a mãe
que perdeu seu filho no domingo das
Mães. a criança de 12 anos caiu de um
prédio de 12 anos. as causas da queda
ainda são investigadas pelas autoridades.

Augusto João

@ohoje
uma parte dos destroços do foguete chi-
nês longa Marcha CZ-5B caiu neste do-
mingo (09/05) no Oceano Índico, a oeste
das ilhas Maldivas e assustou os internau-
tas. as informações são da agência argen-
tina Telam. a queda da peça, de 30 metros
de altura e 20 toneladas, foi confirmada
pela agência espacial chinesa. 

Pedro Marques

@jornalohoje
Hoje é dia de #rOBsDay. Jogador da Pain
gaming disputa campeonato de league
of legends na islândia. a equipe venceu
a primeira partida, mas sofreu duas der-
rotas e disputa hoje a permanência no
campeonato. 

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

ganhou
força com a
pandemia

Previsão 
é que a

dívida da
construção
seja quitada

em 2023

CONTA PONTO

{
O pedestre também

tem seus deveres.

Apesar de ser o

usuário da via

pública com maior

fragilidade, ele

também carrega a

sua responsabilidade

pelo Código de

Trânsito Brasileiro”

O gerente de Educação para o
Trânsito da SMM ressaltou que,
no trânsito, cada usuário da via
pública tem sua responsabili-
dade. Ele lembrou que o Código
de Trânsito trata, no artigo 29,
que os veículos maiores devem
zelar pela segurança dos veícu-
los menores; os motorizados
pelos veículos não motorizados
e todos devem zelar pela segu-
rança do pedestre.
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Gean Alaesse 
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A Mãe Tá ON
A academia Big Box Crossfit apresenta a cam-

panha “A Mãe Tá ON”, válida até dia 31 de maio.
A ação é uma promoção para o mês das mães,
sendo que na matrícula ou renovação, se ganha
50% de desconto na primeira mensalidade para
presentear a mamãe.

Qual criança que não gosta de
um macarrão instantâneo? E pen-
sando neles, a Sandella, marca da
GSA Alimentos, lança o Macarrão
Instantâneo Sandella “Os Aventu-
reiros”. A linha foi adotada pelo
youtuberLuccas Neto e seu time
de Aventureiros e conta com três
sabores - carne, galinha e tomate
– e tem uma formulação inédita
no Brasil, com vitaminas PP, B1,
B2 e B6 e 38% menos sódio em sua
composição nas opções carne e
frango e de 34% no tomate. O pro-
duto já pode ser encontrado nas
gôndolas goianas e tocantinenses.

Lançamento 

Em abril de 2021, a BlueTrade anunciou a
chegada de Cássia Duran como a nova líder
de operações da unidade de Goiânia. Após 24
anos de carreira e com passagem pelas maiores
instituições bancárias do País como Banco do
Brasil, Mercantil do Brasil, Bradesco, Santander,
Citibank, e por último Itaú Personnalité, Cássia
iniciou essa nova etapa com a certeza de que
fez a escolha certa. 

BlueTrade

Série
Toda família que pretende comprar um imóvel

na planta faz planos e alimenta expectativas sobre
o futuro endereço. Para apresentar como será a ro-
tina dos moradores, a interação com a estrutura
do prédio e com a vizinhança, a Terral Incorporadora
lançou uma série inspirada em produções de pla-
taformas de streaming e nas antigas radionovelas
para o público.A produção conta situações da rotina
de duas famílias que escolheram viver no Nest 23,
lançamento imobiliário que será construído a
poucos passos da Praça T-23 no Setor Bueno. Inspi-
rados nas personagens criadas pela arquiteta Adria-
na Mundin, o projeto, inédito no mercado imobi-
liário, tem 12 capítulos, com cada episódio tendo
duração de cerca de 1 minuto, e está disponível
para o público nas plataformas do Spotify, Google
Podcast e Radio Public com o nome de Nest23.

O Araguaia Shopping dá continuidade ao processo de renovação e qualificação de marcas
com o anúncio do início das obras da C&A. Localizada no corredor da expansão, a unidade
terá dois pavimentos e área total superior a 2 mil metros quadrados. A previsão é a nova
âncora do shopping seja inaugurada em julho deste ano. Dentro do plano de expansão do
shopping, foram inauguradas recentemente a italiana Fila (outlet); as lojas Dolce Vita,
Rommanel (revitalizada), Luiza Grande; Icrazy; Make Adoro, além da Bollela Odontologia;
Pose e Milk Moo. As inaugurações consolidam o empreendimento como um dos mais
completos da região, diversificando ainda mais a oferta de lojas ao público.

Araguaia Shopping 

Neste período de pandemia e isolamento social, diversos cidadãos estão buscando capacitação
profissional para alavancar suas carreiras e reconquistar posições relevantes no mercado de
trabalho. Para atender a esta demanda, a Estácio lança mais uma oportunidade para quem
deseja se qualificar. Os interessados poderão selecionar um dos três planos de assinatura de
cursos on-line de qualificação: Assinatura Light; Assinatura Plus; e Assinatura Premium. São
cerca de 500 opções de cursos com certificado em diversas áreas, como empreendedorismo,
gestão, direito, marketing, saúde, vendas, tecnologia, entre outras. Informações sobre as
assinaturas estão disponíveis no site da Estácio emwww.estaciocursoslivres.com.br.

Qualificação profissional

O empresário Rafael Carvalho fará o lançamento
do “Voe de Balão Brasil”, com um “Festival de Balonismo”,
abrindo as comemorações do centenário de Aparecida
de Goiânia. A ação visual (sem presença de passageiros
e nem de aglomerações), acontecerá com voos cativos
de 15 balões de ar quente vindos de todo o Brasil, a 100
metros de altura, sempre no pôr do sol dos dias 11, 12 e
13 de maio. Eles colorirão os céus da cidade e estarão
espalhados por 15 pontos estrategicamente escolhidos
do 2º maior município do Estado. Depois, o projeto
rodará pelo país em outras datas comemorativas. O
evento conta com o apoio da Prefeitura de Aparecida
de Goiânia e é um oferecimento de empresários filiados
à ACIAG, como um presente para todos os moradores.
Programação e maiores informações no site voedeba-
laobrasil.com.br e no perfil @voedebalaobrasil.

“Voe de Balão Brasil”

ç

ç

ç

Com taxa de desemprego na casa dos 12,4% no tri-
mestre encerrado em janeiro, Goiás atingiu o triste re-
corde para o período na série histórica da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad),
desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). No total, são 440 mil desempregados
no Estado. Diante do atual cenário, agravado pela pan-
demia da Covid-19, o setor de Vendas Diretas vem se
mostrando uma alternativa sólida e eficaz para quem
busca geração ou complementação de renda. 

Investindo cada vez mais na digitalização, onde a di-
vulgação, escolha e compra do produto, pode ser feita de
forma pessoal ou on-line, por meio de uma rede de rela-
cionamento via redes sociais, que se conclui com a entrega
do produto na casa do cliente, sem a necessidade de en-
contro físico, o segmento ultrapassou o número de 126
mil de empreendedores independentes em Goiás, 3,1% a
mais na comparação anual, de acordo com levantamento
realizado Associação Brasileira de Empresas de Vendas
Diretas (ABEVD) — entidade que representa empresas
do setor como Natura, Avon, Herbalife, Mary Kay, Tup-
perware, entre outras. 

“A venda direta se
tornou Social Selling,
compra por indicação e
relacionamento, sendo
uma ótima oportunidade
para empreender ou
complementar renda, es-
pecialmente nesse pe-
ríodo financeiro compli-
cado. E a possibilidade
de contato com os clien-
tes e o relacionamento
e atendimento persona-
lizado pode continuar a
ser feito pela internet
ou redes sociais. Aliás, a
digitalização foi um dos
grandes focos de inves-
timento do setor durante
a pandemia e tornou-se uma grande ferramenta para
que os empreendedores possam continuar vendendo e
gerando renda mesmo durante o isolamento”, declarou
a presidente executiva da Associação Brasileira de Em-
presas de Venda Diretas (ABEVD), Adriana Colloca. 

Em pesquisa realizada pela ABEVD em março de 2020,
sobre o perfil dos empreendedores independentes da
venda direta, constatou-se que 52% dos empreendedores
revendem produtos do mercado de cosméticos e cuidados
pessoais e 22% do mercado de roupas e acessórios. 

O levantamento também mostrou que 58% dos em-
preendedores se identificam como do sexo feminino e
42% do sexo masculino, e cerca de 51% da força de
vendas tem renda familiar de até R$ 3.135,00. A renda
proveniente da venda direta é, em média, 31,3% do or-
çamento familiar. 

A atividade oferece oportunidades para todos, desde
aqueles com nível universitário — parcela crescente
de vendedores — até quem tem menos estudo. Atual-
mente, 31,5% dos empreendedores já completaram o
Ensino Superior e alguns são pós-graduados. Esse
modelo de negócio também oferece oportunidades de
empreendedorismo para todas as faixas etárias acima
de 18 anos: hoje, a média de idade do empreendedor
independente é de 31,9 anos. 

O que são as Vendas Diretas 
A Venda Direta é um modelo de negócios utilizado

tanto pelas grandes marcas como por pequenas em-
presas para vender seus produtos e serviços diretamente
aos consumidores finais, sem a necessidade de um es-
tabelecimento comercial fixo e eliminando, assim, uma
cadeia de intermediários e de custos. O contato com os
potenciais clientes é feito de forma pessoal ou digital,
por meio de empreendedores independentes, que são
chamados de revendedores, consultores, distribuidores,
agentes, entre outros.

Setor ultrapassa 126 mil de empreendedores em Goiás  
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Vendas Diretas
é alternativa
ao recorde de
desemprego
em Goiás 

Segmento
Porta a Porta
teve aumento
de 2,6% no
número de
revendedores
em Goiás
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José Luiz BIttencourt

Em regra, costuma-se dizer
que a eleição presidencial tem
pouca influência no pleito
para governador de Goiás,
que seria definido mediante
fatores intrínsecos da política
estadual. Se quase sempre é
assim, em 2022 não vai ser.

A começar pela polarização
que se prevê entre Jair Bolso-
naro e Lula da Silva, com seus
fortes componentes ideológi-
cos. Essa batalha entre extre-
mos vai acabar contaminando
o eleitorado regional, princi-
palmente nos grandes centros
urbanos do Estado, como a
região metropolitana e o En-
torno de Brasília.

Mas não será apenas isso.
O anúncio do presidente na-
cional do PSD Gilberto Kassab
comunicando desde já que o
partido vai lançar candidato
a presidente terá influência
em Goiás – favorecendo,
como quase tudo que tem
ocorrido nacional e localmen-
te, a reeleição do governador
Ronaldo Caiado.

Nos limites da geopolítica
goiana, o PSD é um partido
pequeno. Quase não tem bases
nos municípios, já que, em
2020, venceu com apenas 11
prefeitos, nenhum em colégio
eleitoral de importância. Em
2018, conquistou duas cadei-
ras na Assembleia – Lucas
Calil e Wildes Cambão, ambos
sem identificação com o par-
tido – e uma na bancada fe-
deral, Francisco Jr, que perfi-
lou entre os mais votados. O
grande trunfo, no entanto, não
saiu da eleição, mas de uma
adesão que veio depois, a do
senador Vanderlan Cardoso.

Vanderlan e Francisco Jr
são a força e a potência do
PSD, hoje. Como são atuantes
e esclarecidos, valem por mui-
tos. Se política tivesse 100%
de lógica, o partido seria lide-
rado por eles e não por um
ex-deputado federal sobrevi-
vente da catástrofe eleitoral
que fulminou o PSDB e o gru-
po do ex-governador Marconi
Perillo em 2018, no caso o
atual presidente estadual Vil-
mar Rocha. Basicamente, o
PSD de Goiás vive um mo-
mento de divisão entre a du-
pla, muito afinada, aliás, Van-
derlan/Francisco Jr e o solitá-
rio Vilmar.

Em sua aparente simplici-
dade, sorridente, educado, ca-
rinhoso com todos e qualquer
um, Vilmar Rocha é um dos
políticos de mais longa traje-
tória na ativa, no Estado, e
de perfil contraditório para a
profissão. Perdeu eleições que
poderia ter ganho porque pre-
feriu não elevar o tom contra

adversários, respondendo na
mesma moeda aos ataques
recebidos. Dono de uma bio-
grafia ética ao extremo, com
muitas semelhanças com a de
Caiado, conviveu por anos e
anos com o grupo de Marconi
e suas estrepolias com o di-
nheiro público. Move-se se-
gundo regras próprias, a
exemplo da recusa em se
aproximar do governador –
com o qual teve desavenças
sérias, finalmente superadas
em nome do amadurecimen-
to, porém ainda não o bas-
tante para que o PSD possa
declarar apoio, como diz Vil-
mar, a um governo que não
ajudou a eleger.

Já Vanderlan e Francisco
Jr têm pressa em ocupar es-
paço na base do Palácio das
Esmeraldas e na chapa da ree-
leição de Caiado, confirmando
o recém-filiado ex-ministro
Henrique Meireles como re-
presentante do PSD na vaga
de candidato ao Senado. Den-
tro da racionalidade mínima
que a política pode ter, eles
calculam que esse movimento
levará o partido a crescer e a
atrair lideranças para a for-
mação de chapas competitivas
para a Assembleia e a Câmara,
além de abrir espaços na es-
trutura do governo do Estado.
E estão certos. Só que Vilmar
Rocha não concorda.

É aí que entra o presidente
nacional Kassab, amicíssimo
do presidente estadual Vilmar.
É nesse relacionamento que
o goiano se sustenta, já que
não tem mandato nem, até
agora, perspectivas para con-
quistar um nas eleições do
ano que vem. Antes de tudo,
Kassab vai jogar em 2022 para
ampliar a bancada do PSD no
Congresso, principalmente na
Câmara, facilitando o acesso
a fatias maiores do dinheiro
vivo do Fundo Partidário. À
sombra de Caiado e da pre-
sença de Meirelles na chapa
da reeleição, será mais fácil
eleger quem sabe três depu-
tados federais por Goiás, com
a chega de novos nomes como
o do presidente da Assembleia
Lissauer Vieira, um dos vários
candidatos que podem se
transferir para o PSD caso o
partido venha a se alinhar
com Caiado. E isso sem falar
no ganho extra com a eleição
de Meirelles para o Senado,
inegavelmente com chances
elevadas.

Vilmar Rocha, uma pedra 
no caminho do PSD

A pedra no caminho para
o PSD goiano chegar a esse
cenário róseo é Vilmar Rocha.
É óbvio que, mais cedo ou
mais tarde, esse obstáculo

terá que ser removido, a não
ser que o presidente resolva
se adaptar ao pragmatismo
dos fatos. Por mais estima e
respeito que o “turco” Kassab
tenha por Vilmar, não há dú-
vidas de que ele não hesitaria
em decretar o seu afastamen-
to em nome de uma futura
maior e melhor bancada no
Congresso e de um papel re-
levante na luta pelo poder

estadual.
Convenhamos: sob o co-

mando de Vilmar Rocha, o PSD
ainda não conseguiu se inserir
como protagonista de expres-
são na política goiana. Está à
margem dos acontecimentos
e, no ritmo dessa festa, assim
seguirá em 2022, se não se an-
tecipar e se mexer. A perda de
espaço para o Republicanos é
evidente, com os evangélicos

crescendo como donatários da
prefeitura de Goiânia e com a
apresentação do nome do de-
putado federal João Campos
para compor a chapa de Caiado
como postulante ao Senado.
Isso é visível. E irrita profun-
damente Vanderlan, que já se
queixou a Kassab. uma solução
definitiva é questão de pouco
tempo. (Especial para O Hoje)

Caminho do partido é aliança com 
Caiado para inflar suas bancadas no
Congresso principalmente na Câmara 

PSD busca protagonismo sem 
Vilmar e com apoio de Kassab

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.
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Senador Vanderlan Cardoso e o deputado federal Francisco Jr têm

pressa em ocupar espaço na base do Palácio das Esmeraldas e na chapa

da reeleição de Ronaldo Caiado, confirmando o recém-filiado ex-ministro

Henrique Meireles como representante do PSD na vaga para o Senado

Com PSDB ou MDB,
uma aventura suicida

O presidente nacional do PSD
Gilberto Kassab tem apreço pelo
presidente estadual Vilmar Rocha.
Sim, Kassab gosta muito de Vilmar,
repita-se. Mas junca, jamais ao
ponto de perder o senador que já
tem por Goiás, Vanderlan Cardoso,
e mais um que pode ser eleito,
Henrique Meirelles, caso o partido
mergulhe em 2022 em uma aven-
tura suicida com possíveis grupos
de oposição, como, por exemplo, o
PSDB ou o MDB. 

Kassab está retornando ao pro-
tagonismo que já teve na política
nacional. Adiantou que o PSDB
terá candidato a presidente da Re-

pública. E que a prioridade será a
ampliação das bancadas no Senado
e na Câmara Federal, aumentando
a importância da legenda na futura
concertação de forças que se ins-
talará no país a partir dos resulta-
dos do pleito do ano que vem.

Kassab manifestou ao senador
Vanderlan Cardoso a intenção de
avançar no Entorno de Brasília,
onde, hoje, o PSD tem competitivi-
dade zero e nada faz para superar
essa situação. A região, pela pro-
ximidade com a capital federal, é
uma vasta zona eleitoral sem dono,
à espera de ocupação – inclusive
com os seus mais de 100 mil elei-
tores que estão inscritos para votar
no Distrito Federal.  

Para avançar no espaço vazio do
Entorno, Kassab ouviu de Vanderlan
que a aproximação com o governa-
dor Ronaldo Caiado é fundamental.
Caiado é o maior influenciador desse
capital político que interessa ao PSD,
em especial para a sua seção de
Brasília. Se demorar nessa corrida,
enrolado pelo blábláblá de Vilmar
Rocha, o partido será ultrapassado
pelo Republicanos, que tem hoje
Goiás como o principal alicerce do
seu poder de poder. O prejuízo será
grande. (Especial para O Hoje)

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.



Samuel Straioto 

O processo judicial relativo
à entrada de Goiás ao Regime
de Recuperação Fiscal (RRF)
pode entrar na pauta do ple-
nário virtual do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) nesta se-
mana. Audiências de concilia-
ções foram realizadas pelo tri-
bunal com representantes de
Goiás e também de áreas do
Ministério da Economia. O mi-
nistro Gilmar Mendes conce-
deu em 30 de dezembro do
ano passado uma liminar que
prorroga o período de suspen-
são de pagamento das dívidas
até 30 de junho e ainda um
pré-acordo para ingresso do
no RRF do governo federal.  

O processo tramita em se-
gredo de Justiça e pode entrar
na pauta do STF entre os dias
14 e 21 de maio, de acordo
com o sistema de acompanha-
mento de processos do Supre-
mo.  Durante as audiências
de conciliação ocorreram al-
guns avanços, porém não su-
ficientes para a conclusão da
questão, consequentemente
com o ingresso de Goiás no
Regime de Recuperação Fiscal,
situação que o estado busca
desde o início de 2019.

A reportagem do O Hoje
tem mostrado constantemente
os avanços e perspectivas so-
bre a questão. A Secretaria
da Economia de Goiás apre-
sentou em abril à Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) a
documentação relativa ao in-
gresso do Estado no novo RRF.
O governador Ronaldo Caiado
tem avaliado que as negocia-
ções são exaustivas, mas tem
a expectativa que tudo seja
resolvido dentro do prazo de
vigência da liminar, ou seja,
até o final de junho. 

Instituído em 2017, o regi-
me de recuperação fiscal foi
inteiramente reformulado
pela Lei Complementar nº
178, sancionada em janeiro e
regulamentada no mês pas-
sado. As alterações promovi-
das na LC 159/2017 tiveram
como objetivo contribuir para
a retomada do equilíbrio fiscal
dos entes da federação, por
intermédio da implementação
de um novo Regime de Recu-
peração Fiscal.

“Estou extremamente oti-
mista. Espero poder concluir
o acordo antes do dia 30 de
junho e lutamos para isso”,
destacou o governador de
Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).
Esta foi a terceira audiência
de conciliação que ocorreu en-
tre as partes. O governador
destacou que a tentativa é aco-
plar os Regimes de Recupera-
ção Fiscal (RRF) ‘velho e novo’,
para que Goiás saia beneficia-
do e tenha um alongamento
no prazo de pagamento, den-
tro da capacidade do Estado
de quitar as parcelas, sem que
o contrato seja descumprido”,
afirmou o governador.

Benefícios da adesão
Os estados que consegui-

rem ingressar no Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) te-
rão como recompensa a sus-

pensão total do pagamento
da dívida com a união ou
avalizada por ela junto a ou-
tras instituições no primeiro
ano de vigência do regime.
Depois disso, o pagamento
será retomado numa propor-
ção de 11,11% ao ano, até
chegar a 100% após nove
anos de recuperação fiscal.
Segundo a secretária de Eco-
nomia, Cristiane Schmidt,
Goiás tem feito o dever de
casa para ingresso no RRF e
renegociar a dívida do Estado
que ficou suspensa. A gestora
entende que um benefício
importante é a prorrogação
da dívida futura que ficará
suspensa por 360 meses para
aliviar o fluxo de caixa não
só no atual governo, mas tam-
bém nas próximas gestões. 

O texto aprovado em de-
zembro do ano passado pelo
Congresso Nacional prevê um
parcelamento em até 30 anos
de dívidas contraídas por Es-
tados na década de 1990 e
negociadas pela união pela
primeira vez na Lei 8.727, de
1993. Naquela época, os go-
vernos estaduais contrataram
empréstimos para financiar
a construção de moradias de
baixo custo, mas levaram ca-
lote dos beneficiários. As con-
sequências financeiras foram
transferidas para a união.

Obrigações
O estado que concordar

com as regras deverá ainda
enviar relatórios detalhados
ao conselho de supervisão de
seu regime de recuperação
sobre as despesas com pes-
soal, com incentivos tributá-
rios e transferências recebi-
das. Isso além de cumprir os
oito itens de corte ou retenção
do aumento de despesas e
outros 16 itens relacionados
a despesas com pessoal e in-
centivos tributários. Em troca,
terá suspensas as restrições
previstas na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e poderá
contratar novas dívidas.

Após ingresso no Regime,
os estados se comprometem
com medidas de ajuste que
incluem: privatização ou de-
sestatização de empresas ou
concessão de serviços e ativos,
adoção de regras previden-
ciárias para servidores idên-
ticas às vigentes na união, re-
dução de ao menos 20% dos
incentivos e benefícios fiscais
em vigor (deve ser cumprida
nos três primeiros anos do
plano), revisão de benefícios
concedidos para servidores
estaduais e que não têm res-
paldo na legislação federal,
instituição de teto de gastos
corrigido pela inflação, entre
outras. (Especial para O Hoje)

Após audiências
de conciliação
com Tesouro Na-
cional, processo
será julgado no
plenário virtual
do Supremo

Ingresso de Goiás RRF pode
chegar ao plenário do STF

A secretaria 
de Economia
de Goiás
apresentou 
em abril a
documentação
nacessária
para o ingresso
do Estado no
Regime
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O presidente Jair Bolso-
naro realizou um passeio de
moto de aproximadamente
1 hora em homenagem ao
Dia das Mães na manhã deste
domingo (9) passando pelas
ruas de Brasília. 

Ele foi acompanhado por
centenas de motociclistas, in-
clusive o deputado Hélio Lo-
pes (PSL-RJ), que postou em
suas redes sociais o trajeto
percorrido pelo presidente e
pelos demais motociclistas.

Durante o passeio, o pre-
sidente discursou aos apoia-
dores e disse que estaria pre-
sente nas manifestações do
próximo dia 15. A manifesta-
ção acontece ao mesmo tem-
po em que o Senado Federal
apura, através de uma Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) a atuação do
Governo Federal na condução
da pandemia que vitimou
mais de 400 mil brasileiros. 

O próximo a depor na CPI
é o ex-ministro da Saúde ge-

neral Eduardo Pazuello. O ge-
neral, após visita sem más-
cara a shopping de Manaus,
alegou estar em quarentena
pois teve contato com pessoas
diagnosticadas com a doença. 

O presidente da CPI Omar
Aziz (PSD-AM) afirmou que
a Comissão irá ouvir o general
de forma presencial, e não
remota como foi cogitado por
aliados do governo.

O vice-presidente da CPI
da Covid, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), cobrou um exame
de Pazuello. "Por que ele não
compareceu à CPI e, ato con-
tínuo, recebe pessoas, mes-
mo tendo alegado que estava
sob suspeita de infecção para
não vir à CPI?", questionou
Randolfe.

O vice-presidente da comis-
são classificou ainda como "la-
mentável e triste" um ex-mi-
nistro da Saúde receber visitas
nessa situação. "No mínimo, é
infração à ordem sanitária.
No máximo, é obstrução à in-

vestigação" disse Randolfe.
Mandetta diz que não de-

fendeu kit covid por não
ter eficácia.

uma das principais preo-
cupações para o governo é a
distribuição da cloroquina, re-
médio sem eficácia compro-
vada para o tratamento da Co-
vid-19. Mandetta foi ministro
da Saúde do começo de 2019

até o dia 16 de abril do ano
passado, quando o país regis-
trou 188 novas mortes e al-
cançou 1.924 vítimas da co-
vid-19. A maior parte das per-
guntas foi no sentido de en-
tender quantas dessas mortes,
que hoje passam de 410 mil,
poderiam ter sido evitadas.

Os senadores pergunta-
ram por que o ex-ministro

não defendeu o uso de re-
médios do chamado kit covid,
como fizeram outros inte-
grantes do governo. Luiz
Henrique Mandetta afirmou
que, diante de métodos cien-
tíficos, esses medicamentos
não tiveram eficácia.

Luiz Henrique Mandetta
disse que, enquanto esteve no
cargo, o Ministério da Saúde
não pediu que o laboratório
do Exército fabricasse cloro-
quina. Ele contou que, dias an-
tes de ser demitido, participou
de uma reunião no Palácio do
Planalto, sem o presidente Jair
Bolsonaro, em que foi apre-
sentada uma proposta de de-
creto presidencial para alterar
a bula da cloroquina e incluir
a covid-19 entre as doenças
para as quais o medicamento
seria indicado. O então ministro
disse que ele e o diretor-presi-
dente da Anvisa, Antônio Barra
Torres, informaram que bula
é alterada pela agência regu-
ladora e não por decreto.

Bolsonaro convoca manifestações às vésperas da CPI
CPI COVID

Presidente convocou manifestações na semana da CPI da Covid
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Breno Modesto

Depois de quatro anos, o
Vila Nova está de volta a uma
decisão de Campeonato Goia-
no. Jogando no Estádio Anníbal
Batista de Toledo, em Apare-
cida de Goiânia, na tarde de
ontem, o time comandado pelo
técnico Wagner Lopes derro-
tou a Aparecidense por 1 a 0
e foi a primeira equipe a ca-
rimbar passagem para a gran-
de decisão da competição.

O único gol da partida foi
marcado pelo zagueiro Ra-
fael Donato, de cabeça, após
cobrança de falta de Alan
Mineiro.

O jogo
A partida começou a mil

por hora. No primeiro minuto
de jogo, a Aparecidense levou
perigo ao gol do Vila Nova.
Depois de um belo passe de
Albano, o lateral-direito
Adriel finalizou e obrigou
Georgemy a defender de mão
trocada para evitar que o pla-
car fosse aberto.

Aos oito, foi a vez de Car-
doso incomodar a defesa vi-
lanovense. Depois de driblar
os marcadores, o atacante do
Camaleão arriscou de fora da
área. Mas o chute saiu fraco
e ficou fácil para que George-
my ficasse com a bola. 

O Tigre respondeu no mi-

nuto seguinte, quando Wil-
lian Formiga aproveitou a so-
bra de uma falta cobrada por
Alan Mineiro e mandou por
cima. E os donos da casa vol-
taram a aparecer aos 11,
quando Robert chutou de di-
reita e tirou tinta da trave
defendida por Georgemy.

A equipe colorada foi do-
minando as ações ofensivas e
chegou mais uma vez ao ata-
que. Henan recebeu na en-
trada na área, cortou a mar-
cação e chutou. Tony fez a de-
fesa sem sustos. Aos 24, o gol
saiu. Em cobrança de falta,
Alan Mineiro levantou a bola
na pequena área, onde estava
Rafael Donato, que subiu mais
alto que todo mundo e man-
dou para o fundo das redes.

Na etapa final, a tensão to-
mou conta do confronto e, logo
aos quatro, o zagueiro Walis-
son Maia cometeu uma falta

para matar o contra-ataque do
Camaleão e levou seu segundo
cartão amarelo, sendo expulso
de campo. Na cobrança da in-
fração, Rodriguinho mandou
direto e viu Georgemy se esti-
car todo para fazer a defesa.

A inferioridade numérica
fez com que o Vila Nova se
recuasse, tentando adminis-
trar a vantagem construída
no primeiro tempo. Automa-
ticamente, a Aparecidense
partiu para cima, mas esbar-
rava em Georgemy. 

Na marca de 32 minutos,
Alex Henrique ajeitou para
Ricardo Lima, que mandou
uma bomba. A bola tocou na
trave colorada e saiu pela li-
nha de fundo. Quatro minutos
depois, Alisson Taddei inva-
diu a área pela lateral e chu-
tou direto. No meio do cami-
nho, a bola encontrou Nilson
Júnior, que afastou o perigo.

O Colorado conseguiu
chegar ao ataque apenas aos
41, quando Pedro Júnior ser-
viu Thiaguinho, que tentou
o chute de longa distância.
Sem nenhuma dificuldade,
Tony fez a defesa. 

Dois minutos mais tarde,

Pedro Júnior apareceu nova-
mente e teve a oportunidade
de matar a partida. Em um
rápido contra-ataque, o cen-
troavante, ficou de frente para
o camisa 1 do Camaleão, mas
não conseguiu concluir em
gol. (Especial para O Hoje)

Com um jogador
a menos, Vila
Nova bate Apare-
cidense e vai à fi-
nal do Goianão

Com gol do zagueiro Rafael Donato, o Tigre bateu o Camaleão por 1 a 0

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 9 de maio de 2021. Horário: 16h. Local: estádio anníbal
Batista de Toledo, em aparecida de goiânia (gO). Gol: rafael Do-
nato (24’/1T). Cartão vermelho: Walisson Maia (4’/2T). Árbitro:
elmo resende. Assistentes: Bruno Pires (FiFa) e Márcio soares

t
TÉCniCa

Aparecidense: Tony; adriel,
renato, ricardo lima e Mat-
heus Barros (negueba); Bru-
no Henrique (alisson Taddei),
rodriguinho (Washington) e
albano; robert, alex Henri-
que e Cardoso (Bessa)
Técnico: Thiago Carvalho

Vila Nova: georgemy; Celsi-
nho, rafael Donato, Walisson
Maia e Willian Formiga; Dudu,
arthur rezende (Éder)  alan
Mineiro (nilson Júnior); Pedro
Bambu (Thiaguinho), Henan
(Pedro Jr) e Kelvin (João Pedro)
Técnico: Wagner lopes

0 x 1Aparecidense Vila Nova

FICHA

cLassificação na raça



Felipe André

O atual bicampeão esta-
dual, Atlético Goianiense, está
eliminado do Campeonato
Goiano. O Grêmio Anápolis
eliminou o rubro-negro nas
penalidades, por 12 a 11, e se
classificou para a decisão con-
tra o Vila Nova, que passou
pela Aparecidense. No tempo
normal, os donos da casa ven-
ceram por 2 a 1, com gols de
Zé Roberto e João Paulo, en-
quanto Ronald descontou para
a Raposa. O duelo aconteceu
na noite de ontem, no estádio
Antônio Accioly.

“O planejamento para um
ano, não pode ser interrompi-
do por conta de uma derrota
nos pênaltis e com a equipe se
superando. Dentro de um jogo
difícil, com a viagem, jogos
constantes, o time jogou três
vezes na semana. Está faltando
no futebol brasileiro as pessoas
entenderem que não é o re-
sultado apenas que pode defi-
nir o futuro do treinador, mas
um planejamento, trabalho
bem feito, treinos com quali-
dades, o nível do vestiário que
a gente tem e a liderança, tudo
isso entra na balança”, avaliou
Jorginho, treinador do Atléti-
co-GO, após a partida.

O goleiro Fernando Miguel
foi exigido apenas na reta final
do primeiro tempo. O Grêmio
Anápolis levou perigo em duas
oportunidades, ambas com a
dupla Ronald e Lucão. Na pri-
meira, o jovem tocou para o

centroavante que finalizou e
parou no goleiro atleticano.
Na segunda tentativa, o camisa
9 saiu cara a cara com o ar-
queiro do time mandante, viu
Ronald de lado, mas optou em
chutar e desperdiçou.

Na segunda etapa, o Grê-
mio Anápolis se conteve e viu
o Atlético Goianiense ganhar
ainda mais a disputa pelo es-
paço no campo. O rubro-negro
com as opções pelas pontas,
explorou as jogadas pelas la-
terais, mas apresentou difi-
culdades na concretização. O

treinador Jorginho colocou a
equipe mais ofensiva, quando
decidiu tirar o volante Willian
Maranhão para colocar o ata-
cante André Luis. 

Com as jogadas desperdiça-
das no ataque, o Atlético co-
meçou a dar espaço no campo
defensivo e o Grêmio Anápolis
aproveitou. Jordan cobrou tiro
de meta em direção ao cen-
troavante Lucão, ele desviou
de cabeça para Ronald, que en-
trou na grande área entre Igor
Cariús e o Nathan, finalizou
cruzado e antes de acertar a

rede a bola ainda bateu capri-
chosamente na trave. A vanta-
gem da Raposa foi ampliada e
com um gol de um atacante
que pertence aos donos da casa.

A pressão demorou, mas
surtiu efeito. João Paulo en-
trou na grande área e cruzou
a meia altura, a bola encon-
trou Zé Roberto, que livre de
marcação, mandou de primei-
ra para o fundo da rede. O
camisa 10 foi o responsável
também pela virada atletica-
na, quando novamente pelo
lado direito na grande área

fez o toque para o meio da
pequena área, mas o goleiro
Jordan acabou falhando e a
bola passou entre as pernas
e morreu no fundo da rede.

Os minutos finais acentua-
ram a disputa entre ataque e
defesa, mas a partida foi en-
cerrada e a disputa foi para os
pênaltis. Na marca da cal, o
Grêmio Anápolis venceu por
Atlético Goianiense por 12 a
11, com direito a quatro atletas
cobrando duas vezes após to-
dos os jogadores terem parti-
cipado. Pelo lado dos mandan-
tes, Janderson e João Paulo er-
raram, enquanto apenas Baia-
no errou para a Raposa.

Os visitantes converteram
com: Danrlei e Vinicius duas
vezes cada, Thiago Rubim, Vi-
tor Braga, Vidal, Lúcio, Neto,
Gut, Roger e Jordan. Quem
marcou pelos mandantes: João
Paulo marcou a primeira co-
brança e errou na segunda,
Andre Luis, Pablo Dyego, Zé
Roberto duas vezes, Marlon
Freitas, Éder, Nathan, Arnaldo,
Danilo Gomes e Fernando Mi-
guel. (Especial para O Hoje)
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Foi na noite deste últi-
mo sábado (08/05), que o
Goiás Esporte Clube veio
por meio de suas redes so-
ciais anunciar a chegada
de seu mais novo reforço
para a Série B, a atacante
Alef Manga, que estava no
Volta Redonda. 

Revelação nesse início
de ano, o atacante é o prin-
cipal jogador do Volta Re-
donda e chega por um em-
préstimo de R$ 500 mil
reais além de 10% de vi-
trine repassado ao clube
carioca. O clube que quiser
contratar o atacante terá
que pagar 1,3 milhões de
reais por 50% dos direitos
econômicos do atleta. Na
atual temporada, Alef
Manga é o artilheiro do

Campeonato Carioca e
soma quinze jogos e doze
gols marcados.

Mais reforços
Com a chegada de Alef

Manga, o Goiás já soma
quatro reforços para a dis-
puta da Série B. Além do
atacante, haviam chegado
no começo do ano o late-
ral-direito Ivan e o atacante
Vinicius Popó. Recentemen-
te, o meia Élvis foi anun-
ciado. O time esmeraldino
também deve anunciar nas
próximas semanas a con-
tratação de Dieguinho e
está próximo de concreti-
zar o empréstimo do vo-
lante Caio Vinicius, do Flu-
minense. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Goiás anuncia a
contratação do
atacante Alef Manga

ARTILHEIRO NA ÁREA

Atlético Goianiense
vence no tempo
normal, mas é der-
rotado nas penali-
dades, se despede
da chance do tri-
campeonato e o
Grêmio Anápolis vai
para uma decisão
inédita no Goianão

raposa superou o Dragão

Elenco do Grêmio Anápolis comemorando após eliminar o Atlético Goianiense nos pênaltis

Data: 9 de maio, 2021; Horário: 18h30 (de Brasília); Local: estádio antônio accioly, em goiânia-
gO; Árbitro: Osimar Moreira; Assistentes: Cristhian Passos e leone Carvalho; Gols: Zé roberto e

João Paulo (aCg); ronald (gea)

t
TÉCniCa

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu (arnaldo),
nathan, Éder e igor Carius (Pablo Dyego); Wil-
lian Maranhão (andré luis), Marlon Freitas e
João Paulo; Janderson, arthur gomes (Danilo

gomes) e Zé roberto. 
Técnico: Jorginho

Grêmio Anápolis: Jordan; Baiano, gut,
Danrlei e Mateus rodrigues (roger); lúcio,
andré (gabriel vidal) e vitor Braga; ronald
(Thiago rubim), Matheus Martins (neto) e

lucão (vinicius). 
Técnico: Cléber gaúcho

2 (11) x (12) 1
(ida 0x1)

Atlético-GO Grêmio Anápolis

FICHA

Afonso Cardoso
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Daniell Alves

Com o aumento dos custos
dos materiais de construção e
falta de insumos no mercado,
o preço das moradias deve so-
frer um aumento entre 15% e
20% até o final deste ano, de
acordo com levantamento feito
pela Associação das Empresas
do Mercado Imobiliário de
Goiás (Ademi-GO). um dos ma-
teriais que tiveram alta no pre-
ço é o piso. Conforme apurado
pela reportagem, os valores
têm aumentado mês a mês.

Em entrevista ao O Hoje,
Jordana Bessa, proprietária da
Monet Pisos e Acabamentos,
de Goiânia, revela que o seg-
mento sentiu diretamente a
falta de insumos no mercado
com a pandemia da Covid-19.
“As fábricas aumentaram os
seus prazos de entrega para
mais que o triplo do tradicional.
Então, se eles pediam a média
de 20 dias, hoje são 90 ou 120
dias. O cliente tem menos op-
ções de mercadoria, principal-
mente aqueles que deixam
para comprar de última hora
ou estão fazendo uma reforma
mais rápida”, explica.

Dentro da empresa, virou
rotina trabalhar com vendas
de produtos a pronta entrega.
“Sempre que o cliente quer
um produto que a gente não
tenha, consultamos a fábrica
para ter uma previsão exata,
mas em 80% dos casos os clien-
tes estão preferindo pela pron-
ta entrega. uma das estratégias
utilizadas está sendo estocar
produtos chaves, que têm uma
aceitação melhor e uma com-
binação no mercado da cons-
trução. “Às vezes um piso mais
neutro, um detalhe que agrada

mais pessoas, nada muito es-
pecífico ou que não agrade a
maioria”, destaca Jordana.

Com os preços nas alturas,
os consumidores vão sentir
diferença no valor pelo menos
até o final deste ano. Os valo-
res podem variar por segmen-
to e fábrica. “O segmento de
cubas, que tem como maté-
ria-prima o metal, subiu bas-
tante, cerca de 15%. Estão ten-
do reajustes mais rápidos.
uma marca que demoraria
para reajustar em um período
de quatro meses está ajustan-
do de mês em mês”, diz.

Consumidor sente no
bolso

Diante da crise é inevitável
não repassar os preços aos
clientes, já que se tratam de
aumentos bastantes signifi-
cativos. “O que a gente pode
fazer é absorver um pouco
desse aumento e dar descon-
tos para os clientes, com uma
política de parcelamento me-

lhor para facilitar essa com-
pra”, finaliza a empresária.

O diretor de Marketing, Co-
municação e Eventos, da Ade-
mi-GO, Marcelo Moreira, alerta
que este aumento deve ser re-
passado ao preço final a curto
ou médio prazo. Ele explica
que o mercado imobiliário já
vem aquecido desde 2020 e
deve manter o ritmo neste
ano, impulsionado pela baixa
taxa de juros. “Diante deste
ritmo e da ausência de insu-
mos para as obras, além do
aumento dos preços dos ma-
teriais, o repasse é iminente.
Quem está pensando em com-
prar imóveis, a recomendação
é não esperar muito para to-
mar uma decisão”, frisa.

Produtos em falta
A estratégia de estocar pro-

dutos também está sendo uti-
lizada pela empresária Débo-
rah Soares, 25 anos, que pos-
sui uma loja de roupas na Ca-
pital. Atualmente, são mais

de 5 mil peças dentro do es-
toque para conseguir atender
toda a demanda de clientes
espalhados pelo Brasil. “É uma
forma de você não deixar o
cliente não mão, porque se
não garantir aquele produto
ele pode procurar de outros
fornecedores”, ressalta.

Nos últimos meses, a falta
de insumos também afetou a
forma da empresa de roupas
trabalhar, revela Déborah.
Acontece que, muitas vezes,
os fornecedores estão em falta
com algum tipo de tecido ou
cor específica. “Trabalhamos
com cores tradicionais de rou-
pas, mas pode ser que algu-
mas já tenham esgotado, por
isso a produção tem que do-
brar”, explica.

Porém, nem sempre é fácil
aumentar a quantidade, já
que o consumo é bastante alto.
E sem vendas não há lucros.
A lojista, que trabalha com
vestidos, conjuntos e blusas,
revela que os reajustes acon-

tecem de dois em dois meses
e os valores precisam ser re-
passados para os clientes. “As
embalagens também estão
cada vez mais caras e tudo
isso tem que ser colocado na
ponta da caneta”, finaliza.

Sem produção
Levantamento feio pela

Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) aponta que mais
de 70% das fábricas brasileiras
seguem com problemas para
conseguir insumos no merca-
do. O gerente de análise eco-
nômica da CNI, Marcelo Aze-
vedo, explica que a pandemia
causou uma quebra das ca-
deias produtivas mundiais e
parte dos insumos deixou de
ser produzida durante meses.
Também refletiu em algumas
mudanças no padrão de con-
sumo, outros itens tiveram um
forte aumento da demanda.

Contudo, outros empresá-
rios têm conseguido driblar a
crise, como é o caso do repre-
sentante comercial da impor-
tadora de pisos OBREDEC, Sa-
muel Amaral, proprietário da
Arqpisos, em Goiânia. Ele afir-
ma não ter sentido tão de per-
to os impactos negativos após
a falta de insumos. Isto porque
a empresa que ele representa
é importadora de pisos viníli-
cos, laminados, rodapés e não
trabalha com produtos nacio-
nais. “A política da empresa
foi desde 2003 manter estoque
elevado de pisos. Isto nos ga-
rante passar por esta crise de
desabastecimento sem nenhu-
ma falta dos produtos de nossa
linha, diferentemente de ou-
tras empresas importadoras
que trabalham com baixo es-
toque”, revela.

Estudo feito pela Federa-
ção das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg) mostra que a
retomada consistente da eco-
nomia no Estado depende di-
retamente da ampliação e
melhoria da agilidade da va-
cinação da população. Tra-
ta-se da pesquisa Sondagem
Especial: Clientes e Insumos,
que faz uma análise sobre o
impacto da pandemia no for-
necimento de insumos e
atendimento à demanda pe-
las indústrias goianas.

A pesquisa, conduzida

pela Coordenação Técnica
(Cotec) da Federação, revelou
que o setor industrial em
Goiás sente, de forma gene-
ralizada, dificuldades em ad-
quirir matérias-primas. De
acordo com a sondagem, 48%
dos sindicatos das indústrias
da base da Fieg relataram
que empresas do setor en-
frentam grande dificuldade
na aquisição de insumos. Ne-
nhum sindicato escutado na
pesquisa acredita na norma-
lização dessa oferta ainda no
1º semestre de 2021.

A análise mostra o impacto
no atendimento à demanda
do mercado. Para 88% dos
respondentes, a dificuldade
na aquisição de insumos tem
gerado atrasos nas entregas.
Além disso, a sondagem mos-
tra que, para 80% dos setores
industriais, o custo das ma-
térias-primas está muito aci-
ma do usual.

Para o presidente da Fieg,
Sandro Mabel, as dificuldades
têm sido enormes e aprofun-
dadas pelo abre e fecha das
atividades produtivas, de acor-

do com decretos estaduais e
municipais. "A falta de uma
política nacional gerou cená-
rios diferentes, com cidades
funcionando e outras parali-
sadas, devido a pandemia".
Sandro Mabel cita o setor de
plásticos e embalagens como
um dos mais afetados. "O pre-
ço internacional da resina
plástica está subindo de forma
desesperadora, com incremen-
to que chega a 20% ao mês. É
insustentável", observa.

O presidente da Fieg alerta
também para o efeito cascata

na aquisição de aço e de ou-
tros insumos para a constru-
ção civil. Outro setor igual-
mente impactado é o farma-
cêutico, sobretudo pela valo-
rização cambial, devido ao
fato de muitas matérias-pri-
mas dependerem de impor-
tação. De acordo com a pes-
quisa, a maioria das empresas
busca alternativas para esse
aumento nos custos de insu-
mos para não terem que re-
passar o aumento ao preço
final dos produtos. (Especial
para O Hoje)

Para quem pensa em comprar um imóvel, a recomendação é não esperar muito para tomar uma decisão

Retomada depende de agilidade na vacinação

Jordana, proprietária de uma loja de pisos e acabamentos, revela que o segmento sentiu diretamente a falta de insumos no mercado

Além de mais caros, as fábricas aumentaram os prazos de entrega

Falta de insumos faz preço 
de moradias subir em Goiânia

Fotos: Wesley Costa



O Ministério da Saúde co-
meça a distribuir a partir de
hoje (10) mais um lote com
1,12 milhão de doses da vaci-
na contra a covid-19 da Pfi-
zer/BioNTech. As doses são
destinadas para a primeira
aplicação em pessoas com co-
morbidades, gestantes e puér-
peras e pessoas com deficiên-
cia permanente.

Segundo a pasta todos os
estados e Distrito Federal re-
ceberão o imunizante de forma
proporcional e igualitária.

Na semana passada, o go-
verno distribuiu o primeiro
lote de vacinas da Pfizer com
1 milhão de doses.

De acordo com a pasta, a
logística de distribuição das
vacinas da Pfizer foi montada
levando em conta as condi-
ções de armazenamento do
imunizante. No Centro de Dis-
tribuição do ministério, em
Guarulhos, as doses ficam ar-
mazenadas a uma tempera-
tura de -90°C a -60°C.

Ao serem enviadas aos es-
tados, as vacinas estarão ex-
postas a temperatura de -
20°C. Nas salas de vacinação,

onde a refrigeração é de +2 a
+8°C, as doses precisam ser
aplicadas em até cinco dias.

“Em função disso, o Minis-
tério da Saúde orienta que,
neste momento, a vacinação
com o imunizante da Pfizer
seja realizada apenas em uni-
dades de saúde das 27 capitais
brasileiras, de forma a evitar
prejuízos na vacinação e ga-
rantir a aplicação da primeira
e segunda doses com intervalo

de 12 semanas entre uma e
outra”, informou o ministério.

A vacinação contra a co-
vid-19 começou no país no
dia 18 de janeiro. Até o mo-
mento, contando com esse
novo lote, foram destinadas
a todas as unidades da Fede-
ração aproximadamente 75,4
milhões de doses de imuni-
zantes.  Até este domingo (9),
mais de 46,8 milhões de doses
já foram aplicadas.

Logística leva em conta as condições de armazenamento

Saúde distribui 1,12 milhão de
vacinas da Pfizer a partir de hoje

VACINAÇÃO

O Brasil registra, até o
momento, 422.340 mortes
por covid-19. Em 24 horas,
foram confirmados 1.024
óbitos e 38.911 novos ca-
sos. No total, 15.184.790
casos foram diagnostica-
dos no país. 

O número de pessoas
recuperadas totalizou
13.714.135 - 90,3% do total
de infectados pelo novo co-
ronavírus. Existem 3.722
mortes em investigação por
equipes de saúde, dados re-
lativos a ontem, porque há
casos em que o diagnóstico
sobre a causa só sai após o
óbito do paciente.

Os dados estão no ba-
lanço diário do Ministério
da Saúde, divulgado no
fim da tarde de hoje (9).
O balanço é elaborado a
partir dos dados sobre ca-
sos e mortes levantados
pelas autoridades locais
de saúde.

O ranking de estados
com mais mortes pela co-
vid-19 é liderado por São
Paulo (100.799), Rio de Ja-
neiro (46.427) e Minas Ge-

rais (36.011). As unidades
da Federação com menos
óbitos são Roraima
(1.546), Amapá (1.582) e
Acre (1.589).

Em relação aos casos
confirmados, São Paulo
também lidera, com mais
de 3 milhões de casos. Mi-
nas Gerais, com 1,4 milhão,
e Rio Grande do Sul, com
pouco mais de 1 milhão
de casos, aparecem na se-
quência. O estado com me-
nos casos de covid-19 é o
Acre, com 79,3 mil, seguido
por Roraima (98,3 mil) e
Amapá (107,7 mil).

Vacinação
Em relação à vacina-

ção, foram aplicadas no
Brasil 46.516.233 doses de
vacinas contra a covid-19,
segundo dados disponíveis
no portal Localiza SuS, do
Ministério da Saúde.  Deste
total, 31.522.511 foram va-
cinadas com a primeira
dose e 14.993.722 recebe-
ram a segunda.

Neste domingo, 6.127
doses foram aplicadas.

Brasil chega a 15,19
milhões de casos e 422,3
mil mortes por covid-19

PANDEMIA

Maiara Dal Bosco

usar a faixa de pedestre
de forma correta é uma ferra-
menta que contribui para a
diminuição dos acidentes de
trânsito. A afirmação é do ge-
rente de Educação para o Trân-
sito da Secretaria Municipal
de Mobilidade (SMM) da Pre-
feitura de Goiânia, Horácio
Ferreira Martins. De acordo
com os dados da Seguradora
Líder, administradora do Se-
guro DPVAT, de janeiro a de-
zembro de 2020, os pedestres
ocuparam o 2º lugar no ran-
king de vítimas de trânsito.

O Relatório Anual da Se-
guradora Líder de 2020 mos-
tra que os pedestres corres-
ponderam a 29% do total de
indenizações pagas. Nos aci-
dentes com vítimas fatais,
eles representaram 27%. Já
os pedestres que foram inde-
nizados devido a alguma se-
quela irreversível causada
por acidente de trânsito re-
presentam 33% do total pago
por Invalidez Permanente.

Apesar de não conter um
levantamento exato do núme-
ro de acidentes envolvendo o
desrespeito a faixa, em função
da dificuldade no registro, o
especialista em trânsito faz
um alerta para pedestres e
motoristas. “A maioria dos
atropelamentos ocorre fora da
faixa ou perto dela”, destacou. 

O gerente de Educação para
o Trânsito da SMM ressaltou
que, no trânsito, cada usuário
da via pública tem sua res-
ponsabilidade. Ele lembrou
que o Código de Trânsito trata,
no artigo 29, que os veículos
maiores devem zelar pela se-
gurança dos veículos menores;

os motorizados pelos veículos
não motorizados e todos de-
vem zelar pela segurança do
pedestre. “O pedestre também
tem seus deveres. Apesar de
ser o usuário da via pública
com maior fragilidade, ele tam-
bém carrega a sua responsa-
bilidade pelo Código de Trân-
sito Brasileiro”, explicou. 

Neste sentido, Horácio des-
tacou que a responsabilidade
do uso correto da faixa de
pedestre não cabe somente
aos motoristas. “A contribui-
ção do pedestre é fundamen-
tal. Ele tem que procurar a
faixa para atravessar”, disse.
Horácio também alertou
para a atenção ao fazer a
travessia. “A pista não é um
lugar para atravessar aten-
dendo o celular ou olhando
mensagem”, acrescentou. 

Caso a via não conte com
faixa de pedestre, ele deve cer-
tificar que o local que vai fazer

a travessia da pista é onde
não vai atrapalhar o fluxo de
veículos e seja, além disso, no
menor espaço possível. “Que
ele atravesse de um lado para
o outro da via em uma linha
reta, ou seja, percorrendo o
menor espaço entre os dois
lados da via para que ele não
venha disputar esse espaço na
via pública com os veículos”,
pontuou Horácio.   

Maio Amarelo  
Com objetivo de tornar

Goiânia uma referência no
Brasil no respeito à travessia,
a Campanha Maio Amarelo
de 2021 da Prefeitura de Goiâ-
nia, realizada por meio SMM,
tem como foco a faixa de pe-
destre, com a temática "Eu
respeito a faixa, eu respeito
a vida: pratique no trânsito".
O titular da SMM, Horácio
Mello, ressaltou o papel da
faixa de pedestre. Segundo

ele, Goiânia tem 3.685 sinali-
zações de travessia. "Quere-
mos conscientizar a todos e
diminuir o número de mortes
no trânsito", afirmou. 

No lançamento da campa-
nha, o prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, destacou que a
Campanha Maio Amarelo é si-
nal de atenção no trânsito e
que desperta a necessidade
constante do respeito às leis,
à sinalização e às pessoas. "É,
portanto, um sinal de respon-
sabilidade”, enfatizou Rogério,
acrescentando que, durante
todo o mês, a prefeitura reali-
zará diversas ações educativas. 

Campanha Nacional
Nacionalmente, a campa-

nha Maio Amarelo 2021 foi
lançada no dia 03 de maio, e
tem como tema “No trânsito,
sua responsabilidade salva
vidas”. As ações serão coor-
denadas pelo Departamento

Nacional de Trânsito (Dena-
tran), ligado ao Ministério
da Infraestrutura, em parce-
ria com órgãos de trânsito
nos estados e organizações
da sociedade civil.

Neste ano, a mobilização
pela segurança no trânsito
terá forte ação nas redes so-
ciais e eventos em formato
virtual em razão da Covid-
19, além do trabalho das ins-
tituições que estão constan-
temente atuando nas vias,
como a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e demais agentes
de trânsito. A mobilização
alertará, por exemplo, para
a responsabilidade de atitu-
des como usar passarelas e
faixas de pedestres, para o
respeito dos condutores aos
vulneráveis no trânsito, para
o risco de usar celular ao vo-
lante e sobre a importância
de usar o cinto de segurança.
(Especial para O Hoje)

Acidentes de trânsito
com pedestres teve
redução de dois mil
casos em 2020

Pedestres são 29% 
das vítimas de trânsito

Pedestres ocuparam 2º lugar no ranking de vítimas, sendo os motociclistas as maiores vítimas do trânsito
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Seguindo com o Calendário
Nacional de Vacinação, Goiâ-
nia inicia hoje (10) a imuni-
zação de idosos a partir de 60
anos e de professores contra
a Influenza (H1N1). Serão
abertas 55 salas de vacinação
nos postos de saúde, além da
área I da PuC Goiás e Sesc
Faicalville, na modalidade pe-
destre. Serão disponibilizados
também dois drives-thru, no
Shopping Passeio das águas
e no estádio Serra Dourada.
O horário de funcionamento
dos postos será das 8h às 17h. 

Como a campanha de va-
cinação contra a influenza
acontece de forma simultânea
à aplicação das doses contra
a Covid-19, o Ministério da
Saúde orienta que aqueles
que estejam nos grupos prio-
ritários atuais tomem primei-
ro a dose contra o novo coro-
navírus e, após 14 dias, sejam
imunizados contra a influen-
za. Na Capital, a listagem das
salas de vacinação disponí-
veis para a vacinação pode
ser acessada por meio do site

da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Goiânia.

Aparecida
Em Aparecida de Goiânia,

a 23ª Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza
(H1N1), que foi iniciada no
último dia 12 de abril, se es-
tenderá até o próximo dia 09
de julho. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Aparecida de Goiânia, a ex-
pectativa é de vacinar 90%
dos grupos prioritários, de A
mobilização está dividida em
fases para evitar aglomera-
ções nos locais de vacinação
e nesta segunda etapa, que
se inicia hoje (10) e vai até o
dia 08 de junho, os alvos são
os idosos com mais de 60 anos
e os professores.

O secretário de Saúde Ales-
sandro Magalhães informa
que para receber a vacina são
necessários os documentos
pessoais, um comprovante de
endereço de Aparecida e o
cartão de vacinação, e ressalta:
“A vacina contra a influenza

é uma medida de prevenção
fundamental para proteger as
pessoas da gripe reduzindo
complicações, mortes e a cir-
culação viral na sociedade. O
vírus da influenza causa sin-
tomas semelhantes aos da co-
vid-19, por isso é ainda mais
importante combatê-lo para,
além de prevenir a doença,
também evitar aglomerações
de pacientes nas unidades de
Saúde durante a pandemia”.

Onde se vacinar
Em virtude da pandemia

de covid-19, a SMS dividiu a
vacinação contra a gripe por
25 unidades Básicas de Saúde
(uBS’s) que funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 8h
às 17h. São elas: Centro de
Saúde Papillon Park; uBS Bair-
ro Independência; uBS Caraí-
bas; uBS Jardim dos Ipês; uBS
Madre Germana; uBS Man-
sões Paraíso; uBS Pontal Sul

II; uBS Cruzeiro do Sul; uBS
Bairro Hilda; uBS Colina
Azul; uBS Delfiore; uBS Ban-
deirantes; uBS Jardim Rivie-
ra; uBS Campos Elísios; uBS
Parque Trindade; uBS Jardim
dos Buritis; uBS Bela Vista;
uBS Rosa dos Ventos; uBS
Nova Olinda; uBS Retiro do
Bosque; uBS Cândido de
Queiroz; uBS Jardim Paraíso;
uBS Anhambi; uBS Boa Es-
perança e uBS Santo André.

O que é a influenza
Segundo a Organização

Mundial da Saúde (OMS), a in-
fluenza é uma infecção respi-
ratória aguda causada por di-
ferentes vírus. Os sinais e sin-
tomas da doença são muito
variáveis, podendo ocorrer des-
de a infecção assintomática
até formas graves que podem
até mesmo causar a morte. A
gravidade da doença é maior
quando surgem cepas pandê-
micas para as quais a popula-
ção tem pouca ou nenhuma
imunidade. (Maiara Dal Bos-
co, Especial para O Hoje). 

Goiânia vacina idosos e professores contra influenza
H1N1 

Vírus da influenza causa sintomas semelhantes aos da covid-19
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Daniell Alves

O cronograma de vacina-
ção dos primeiros integrantes
do grupo prioritário ainda
não chegou ao fim em Apa-
recida de Goiânia. Cerca de
20% dos profissionais de Saú-
de do município ainda não
estão totalmente imunizados
e 10% dos idosos também não
receberam as duas doses. A
imunização estava sendo rea-
lizada no próprio local de tra-
balho da categoria, mas pas-
sou a ser feita exclusivamente
por agendamento no aplica-
tivo Saúde Aparecida.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) do município não
informou à reportagem qual
a previsão de término destes
dois grupos citados. Foi con-
cluída em 100% a imunização
dos profissionais das forças de
segurança e salvamento e
100% dos quilombolas. As va-
cinas aplicadas nos profissio-
nais de segurança terminaram
antes da decisão do Supremo
Tribuna Federal (STF) de sus-
pender a vacinação dentro da
categoria. A antecipação em
Goiás contraria o Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI).

Segundo o último levan-
tamento, o município já havia
administrado 96.363 doses,
sendo 62.151 como Dose 1 e
34.212 como Dose 2. A Secre-
taria também identificou o
total de 11.557 doses perdidas
por falhas técnicas, em que
frascos vieram com menos
doses do que o informado
pelo fabricante. Todas essas
situações já foram documen-
tadas e encaminhadas ao Mi-
nistério da Saúde.

Atualmente, o estoque dis-
ponível é de 24.520 doses para
a primeira aplicação e 7.210
para a segunda aplicação. A
coordenadora de Imunização

da SMS, Renata Cordeiro fala
da importância de atingir
toda a população e chama a
todos, idosos e profissionais
de saúde que ainda não se
vacinaram, para receber o
imunizante contra a Covid.

“É muito importante que
as pessoas desses grupos com-
pareçam para vacinar, pois
para podermos voltar à nor-
malidade precisamos que a
população esteja imunizada.
A vacina é hoje a principal
forma de conter a Covid-19.
Estamos com oito postos de
vacinação, sendo três drives
e cinco unidades Básicas de
Saúde para atender ao públi-
co alvo do Plano Nacional de
Imunização”, esclarece Rena-
ta Cordeiro.

Mudança
A alteração para o agen-

damento tem como objetivo
cobrir os profissionais que
não conseguiram se vacinar
em seus locais de trabalho. É
o que explica a coordenadora.
“Desde o início, temos vaci-
nado os profissionais da saúde

in loco, mas muitos ficaram
remanescentes porque os ho-
rários das equipes de imuni-
zação e dos plantões de alguns
profissionais não batiam. Por
isso, resolvemos adotar o
agendamento para sanar es-
sas lacunas”, ressalta.

Comorbidades
Na última quinta-feira (5),

a Secretaria começou a vaci-
nação contra em pessoas com
comorbidades seguindo o PNI.
A aplicação da primeira dose
da vacina nesse público está
sendo feita sem necessidade
de agendamento prévio nos
drive-thrus da Cidade Admi-
nistrativa Luiz Alberto Ma-
guito Vilela, no setor Solar
Central Park, e do Centro de
Especialidades, no Jardim Boa
Esperança, das 8h às 18h.

Nas unidades Básicas de
Saúde (uBSs) dos bairros An-
drade Reis, Bairro Cardoso,
Jardim Olímpico, Jardim Flo-
rença e Veiga Jardim, a imu-
nização ocorrerá mediante
agendamento pelo aplicativo
Saúde Aparecida, que pode ser

acessado pelo site da Prefeitu-
ra: www.aparecida.go.gov.br.
As vagas estarão disponíveis
na plataforma a partir desta
segunda-feira (10). A vacina-
ção nos drives é prioritária
para os grupos de comorbi-
dades. Idosos acima de 60
anos e Profissionais de saúde
precisam agendar atendi-
mento nas uBSs.

Para comprovar qualquer
uma das comorbidades pre-
vistas nessa etapa e ter acesso
à vacina é indispensável a
apresentação de laudo médico.
A SMS também está adotando
um modelo padrão de formu-
lário a ser utilizado no muni-
cípio para atestar as comorbi-
dades. “Esse documento é para
facilitar, no entanto, qualquer
laudo médico simples também
será aceito para validar a va-
cinação, desde que emitido há
no máximo um ano e conste o
nome completo do paciente,
comorbidade descrita e assi-
natura do médico, com o res-
pectivo carimbo. Receitas não
serão aceitas”, finaliza Renata.
(Especial para O Hoje)

Com relação aos ido-
sos, 10% não estão
totalmente imuniza-
dos no município

20% dos profissionais de
Saúde não se vacinaram

A imunização
estava sendo
realizada no
próprio local
de trabalho da
categoria, mas
passou a ser
feita por
agendamento 
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As negociações na Or-
ganização Mundial do Co-
mércio (OMC) para que-
brar os direitos de pro-
priedade intelectual sobre
vacinas contra a covid-19
podem levar meses - con-
siderando que seja supe-
rada a significativa oposi-
ção de alguns dos países
membros da entidade, di-
zem especialistas do setor.

As conversas provavel-
mente serão destinadas a
uma quebra significativa-
mente mais estreita e mais
curta em duração do que a
que foi inicialmente pro-
posta pelos governos da Ín-
dia e da áfrica do Sul, em
outubro do ano passado. 

Antes da decisão do pre-
sidente dos Estados unidos,
Joe Biden, na quarta-feira
(5), de apoiar negociações
pela quebra de patentes
das vacinas, os dois países
confirmaram a intenção
de elaborar uma nova pro-
posta após sete meses de
oposição. 

A diretora-geral da OMC,
Ngozi Okonjo-Iweala, sau-
dou o gesto de Biden na
quinta-feira e pediu nego-
ciações para iniciar os no-
vos planos assim que pos-
sível. "O mundo está assis-
tindo, e pessoas estão mor-
rendo", afirmou.

"No mínimo, será por
um mês ou dois", disse Clete

Willems, ex-autoridade co-
mercial da Casa Branca na
gestão Trump, que traba-
lhou anteriormente na mis-
são comercial norte-ameri-
cana na OMC em Genebra,
sobre qualquer possibilida-
de de um acordo.

"No momento, não há
uma proposta na mesa que
quebre o acordo TRIPS sim-
plesmente pelas vacinas",
disse Willems, referindo-
se ao acordo da OMC sobre
Aspectos Comerciais de Di-
reitos de Propriedade In-
telectual que guia a trans-
ferência de propriedade
como os direitos autorais
de um filme ou especifici-
dades para a manufatura
de vacinas. 

um objetivo mais rea-
lista pode ser a finalização
do acordo para a próxima
conferência ministerial da
OMC, marcada para o pe-
ríodo de 30 de novembro e
3 de dezembro, acrescentou
Clete Willems, que agora é
parceiro comercial do es-
critório de advocacia Akin
Gump em Washington.

Embora o apoio de Bi-
den acrescente uma von-
tade política em selar o
acordo, a Alemanha, sede
da BioNTech, parceira da
Pfizer no desenvolvimento
de vacinas, rejeitou nessa
quinta-feira a proposta de
quebra de patente. (ABr)

Acordo sobre quebra de
patente pode levar meses,
dizem especialistas

A ministra das Relações
Exteriores e Cooperação da
Espanha, Arancha Gonzáles
Laya, disse sexta-feira (7), em
Brasília, que o governo de seu
país considera prioritária a
ratificação do acordo de livre
comércio entre o Mercado Co-
mum do Sul (Mercosul) e a
união Europeia, negociado
em junho de 2019.

“Este é um acordo prio-
ritário para a Espanha. Pri-
meiramente, por seu caráter
estratégico, já que permitirá
construirmos uma relação
mais estratégica entre Eu-
ropa e América Latina, com
o Mercosul à frente. Em se-
gundo lugar, porque é um
acordo comercial com o qual
se pode abrir grandes opor-
tunidades para a indústria,
para a agricultura e para in-
vestimentos, seja na Europa,
seja no Mercosul”, disse a
chanceler espanhola, enfa-
tizando as perspectivas dos
países que integram os dois
blocos virem a atuar con-
juntamente para preservar
o meio ambiente. As decla-
rações foram dadas hoje em
Brasília, no Itamaraty.

“De todos os acordos que
a união Europeia já assinou,
este contém o melhor capítulo
em termos de sustentabilida-
de”, afirmou Arancha, susten-
tando que acordos comerciais
entre nações podem prever
cláusulas e mecanismos que
ajudem a promover a susten-
tabilidade. “Em seu estado
atual, este capítulo [do acordo
Mercosul-união Europeia] ain-

da não é suficiente. Precisa-
mos aperfeiçoá-lo criando
uma espécie de protocolo adi-
cional”, acrescentou.

Arancha é a primeira mi-
nistra de relações exteriores
a visitar o Brasil e se reunir
com o diplomata brasileiro
Carlos França desde que ele
assumiu o comando do Ita-
maraty, em abril deste ano.
Além de tratarem de diversos
assuntos de interesse mútuo,
os dois assinaram memoran-
dos de entendimento para a
criação de uma comissão per-
manente bilateral

“Renovamos o compromis-
so de intensificar a parceria
estratégica estabelecida em
2003. A comissão servirá como
um foro mais flexível, com ob-
jetivo de identificarmos me-
didas concretas e prioritárias
em benefício mútuo”, explicou

França antes de assinar um
segundo memorando, de pro-
moção esportiva.

Investimentos
Durante um pronuncia-

mento após o fim da reunião,
a ministra espanhola fez ques-
tão de reafirmar o apoio de
seu país ao ingresso do Brasil
na Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

“Transmiti o apoio à rápida
entrada do Brasil na OCDE”,
contou Arancha aos jornalis-
tas. “E vim dizer ao governo
brasileiro que a Espanha e as
empresas espanholas seguirão
investindo neste país. Inves-
tindo em infraestrutura, ener-
gia, água, saneamento, trans-
porte ferroviário, enfim, em
todos os setores que o Brasil,
a nível federal e estadual, está

abrindo à competição”, acres-
centou a ministra, anuncian-
do, para o segundo semestre
deste ano, a realização de um
evento empresarial. “Vamos
buscar conectar nossas em-
presas a estas grandes opor-
tunidades de negócios.”

Lembrando a importância
não só dos investimentos es-
panhóis no Brasil, que chegam
a uS$ 8 bilhões, mas também
o fato de que, em 2020, a Es-
panha foi o oitavo maior des-
tino das exportações brasilei-
ras, França manifestou o inte-
resse brasileiro em “aprofun-
dar ainda mais a dimensão
econômica do relacionamen-
to”, agradecendo também à
manifestação de apoio às pre-
tensões brasileiras de ocupar
um assento na OCDE.

“O que fortalecerá a inte-
gração do Brasil à economia

global, além de aumentar a
relevância e o alcance da pró-
pria OCDE”, manifestou o mi-
nistro das Relações Exteriores.

Medicamentos
O chanceler brasileiro

aproveitou a presença da mi-
nistra para agradecer pela
doação espanhola de medi-
camentos de Intubação Oro-
traqueal (IOT) que, na última
quarta-feira (5), começaram
a ser distribuídos  para 14 es-
tados brasileiros e também
para o Distrito Federal.

Arancha classificou o gesto
como uma “modesta contri-
buição”, e lembrou que, re-
centemente, o governo de seu
país anunciou a intenção de
colocar 7,5 milhões de vacinas
contra a covid-19 à disposição
de países latino-americanos,
incluindo o Brasil. (ABr)

Ela reafirmou, em
Brasília, apoio da
Espanha ao Brasil
na OCDE

Acordo entre o Mercosul e UE é
prioridade, diz ministra espanhola

Arancha é a primeira ministra de relações exteriores a se reunir com o diplomata Carlos França desde que ele assumiu o Itamaraty

A empresa espacial privada
Blue Origin, uma das concor-
rentes diretas da Virgin Ga-
lactic e da SpaceX no campo
das viagens planetárias, in-
formou que está programada
para 20 de julho a primeira
viagem tripulada em sua cáp-
sula suborbital New Shepard.
No voo teste, um dos seis lu-
gares está disponível e será
entregue a quem pagar mais
por essa experiência.

O anúncio foi feito nessa
quarta-feira (6), quando foram
comemorados 60 anos do pri-
meiro voo do astronauta Alan
Shepard, na Mercury 3 da Nasa,
a agência espacial norte-ame-
ricana, e que dá parte do nome
ao projeto [New Shepard].

Testes não tripulados vêm
sendo feitos há vários anos, e
a empresa de Jeff Bezos (fun-
dador da Amazon) diz que está
em condições de dar mais um
passo em direção ao espaço,
agora com passageiros.

Em entrevista, a Blue Origin
explicou que após o último
teste realizado em 14 de abril,
onde foi utilizado um disposi-
tivo antropomórfico por meio
do "Manequim Skywalker”, si-
mulando o corpo humano, es-
tavam concluídas todas as nor-
mas e procedimentos neces-
sários para um voo tripulado.

"Voamos com esse veículo

15 vezes e após o último voo,
dissemos: está na hora. Vamos
colocar as pessoas a bordo",
disse Ariane Cornell, diretora
de vendas da Blue Origin.

A empresa usou também
funcionários no papel de clien-
tes, entrando na cápsula du-
rante os preparativos de pré-
lançamento e testando a forma
de saída do veículo, após o re-
gresso ao solo.

A data programada para
o voo tripulado inaugural –
20 de julho - coincide com o
52º aniversário do pouso da
Apollo 11 na Lua.

A empresa ainda não di-
vulgou quem são os cinco tri-
pulantes do primeiro voo,

mas adiantou que um dos lu-
gares está reservado e irá a
leilão, sendo esse concedido
a quem pagar mais.

A empresa aceitará ofertas
lacradas até 19 de maio, es-
tando prevista a seguir uma
segunda etapa de licitação não
lacrada. O leilão será concluído
numa cerimónia ao vivo no
dia 12 de junho.

A Blue Origin explicou que
a verba alcançada será re-
vertida para uma organiza-
ção afiliada sem fins lucrati-
vos - Club for the Future -
que apoia atividades educa-
tivas ligadas às áreas de ciên-
cia, tecnologia, engenharia e
matemáticas. (ABr)

Blue Origin anuncia primeiro
voo tripulado e ainda há lugar

JULHO

Viagem está programada para 20 de julho
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Elysia Cardoso

O rapper e cantorPanther
explora vertentes que vão do
trap ao rnb e é a grande apos-
ta da gravadora High Lab Re-
cords. Resultado de muita
sintonia e flow musical, o ar-
tista lançou a música 'Card e
Bih', juntamente com um cli-
pe que está disponível no
YouTube. Em entrevista ao
Essência, Panther e o produ-
tor Pedro Konde dão detalhes
sobre o projeto. 

Sobre o processo criativo,
Panther inicia: “Foi tranquilo,
leveza total,essa música na
verdade já tinha escrito o re-
frão e alguns versos em casa,
apresentei o projetopro Konde,
ele me mostrou o beat,juntos
melhorarmosela da forma que
queríamos”. Pedro relembra
como o projeto deu inicio: “Es-
tava criando novos beats pro
Panther, e quando ele ouviu
o beat já mandou a letra do
refrão que encaixou perfeita-
mente. O resto foi só lapidar
e tudo acabou saindo de uma
forma muito natural”. 

O artista reforça a impor-
tância da parceria com a gra-
vadora. “Veio pra somar e
muito no meu sonho, acre-
dito estarsomando também
com a firma. Está tudo sendo
novo pra mim.. mas acredito
que estou me saindo bem,
estamos trabalhando  duro
desde de novembro do ano
passado, e só tenho a agra-
decer”, conta o artista sobre
a experiência de trabalhar
com a produtora indepen-
dente que foi criada em 2019. 

Konde conta como é estar
à frente de uma produtora in-
dependente em Goiânia. “É
um projeto que venho ama-
durecendo desde 2017 e que
acarreta muitas responsabili-
dades, porque estamos traba-
lhando com sonhos reais de
pessoas reais. Levamos isso

muito a sério. Nossa visão é
oferecer o que for necessário
para o artista poder exercer
sua arte sem se sobrecarregar
com tantas tarefas e despesas
e acabar atrasando sua car-
reira”, afirma o produtor. 

O Ritmo
Criado no começo dos anos

2000, o trap é ainda um gê-
nero recente no mundo da
música, mas vem gerando um
impacto grande e impulsio-
nando a carreira de diversos
artistas lá fora e aqui no Bra-
sil. Combinando o uso de sin-
tetizadores, melodias desali-
nhadas e novas onomato-
peias, ele é uma variação do
rap e usa elementos de outros
ritmos, como os arranjos da
música eletrônica, deixando
as músicas mais dançantes.

Especialista, Pedro Konde
conta qual o fator fundamen-

tal para um 'trap de sucesso'.
"acredito que o trap é atitude,
coragem, rebeldia contra cer-
tos sistemas. Quando esse es-
tilo se encontra com um ar-
tista que veste essa camisa e
com um bom beat, a mágica
acontece".Já Panther fala so-
bre estar conquistando o seu
espaço neste cenário. "O trap
vem com tudo,pode acredi-
tar!  Quero apenas mostrar
meu trabalho, passar uma
vibe, um sentimento , uma
energia! acredito estar cada
vez mais conectado com mi-
nha voz, e isso é importante
pra mim que quero repre-
sentar meu Estado”.

Clipe e novidades
O clipe já está disponível

nas plataformas digitais. Gra-
vado em meio a pandemia de
Covid-19 a produção respeitou
todas as indicações dadas pela

OMS. “Eu curti, foi um dia im-
portante pra mim, cada mo-
mento está gravado aqui, na
minha mente, cada vez que
vejo o vídeo clipe, lembro da
correria de todo mundo ali
colocando o dedinho pra ficar
da melhor  forma. Fiquei um
pouco nervoso, mas deu tudo
certo!”, relembra o artista. 

Como novidade, Panther
se prepara para o lançamen-
to ainda neste mês de maio,
a mixtape 'Outros Planos',
com 5 faixas autorais. “É um
ep muito experimental. Cada
música é uma surpresa e se
o ouvinte reparar bem, tem
uma história sendo contado
com início, meio e fim du-
rante as 5 músicas”, Revela
o produtor. "Coloquei muito
de mim nesse trabalho, uma
energia surreal! Tô muito fe-
liz”, finalizaPanther. (Espe-
cial para O Hoje)

Em parceria com a gravadora goiana High Lab Records, o artista Panther lança a música ‘Card e Bih’

Essência

Rapper e
cantor Panther
explora
vertentes que
vão do trap ao
rnb e é a
grande aposta
do selo

Um som que flui
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Malhação Sonhos 
Pedro não consegue se es-

conder de gael. gael se sur-
preende ao saber que Dandara
também ajudou Karina e Pedro
a se encontrarem. Dois policias
abordam o carro de rico e aca-
bam prendendo o menino e
BB. gael e Dandara terminam
o namoro. Duca se emociona
ao falar de alan com nat. Wal-
lace e sol discutem. Joaquina
avisa a Bete que rico e BB foram
presos. Bianca e João falam so-
bre Karina ser irmã do menino.

Gênesis
ló se despede de todos

no acampamento e parte com
a família para sodoma. Bera
e Jaluzi retornam ao palácio.
lúcifer tenta impedir, mas
Deus realiza sua aliança com
abrão. agar aceita a proposta
de sarai. ló fica chocado com
a revelação da filha Paltith so-
bre agar. abrão fica surpreso
com a revelação feita por sa-
rai.Deus desaprova a atitude
de abrão. agar se decepciona
com abrão.

Vida da Gente 
Olívia fica incomodada com

o sucesso de sofia. Cris tenta
convencer Tiago a sair da bar-
raca. Júlia fica aliviada quando
rodrigo afirma que ele e Ma-
nuela sempre cuidarão dela.
renato chama alice para andar
de bicicleta. Celina fica ofendida
com os comentários de nanda
sobre seu desejo de ser mãe.
ana se emociona depois de
conversar com seu médico e
decide ler o blog que Manuela
criou em sua homenagem.

Triunfo do amor
Dona Bernarda é posta em

liberdade por falta de provas.
Max, desolado, conta a Fer-
nanda que vitória e Maria fo-
ram sequestradas. Padre João
Paulo e o Dr.rios tentam con-
vencer leandra a se internar
em uma clínica de reabilitação.
ela se recusa e diz que o álcool
a ajuda a esquecer uma infân-
cia de maus-tratos. Maria conta
para vitória que dona Bernarda
lhe disse que ela seduziu seu
pai e depois o abandonou.

império
Cora diz a Cristina que Fer-

nando foi à casa de Xana. ro-
bertão beija Érika. Cristina des-
cobre que Fernando foi atrás
de vicente. Érika diz saber
como Téo conseguiu as provas.
Beatriz cai no sono esperando
leonardo acordar. Brigel vai à
delegacia prestar depoimento.
Maria Marta quer saber como
fica a situação de José Pedro.
enrico pergunta por seu pai a
Beatriz. Magnólia e severo rou-
bam o dinheiro de robertão. 

RESUMO
t

De nOvelas

Tour pelo
patrimônio
cultural
Theatro Municipal de São Paulo
estreia um novo tour virtual pelo
complexo

Lanna Oliveira

Aniversariando, o Thea-
tro Municipal de São Paulo
completa em 2021 110
anos, e para comemorar
eles estrearam um novo
tour virtual pelo complexo
cultural.Com narração da
atriz Marisa Orth, a visita
em 360 graus pode ser feita
pelo site da instituição de
forma gratuita, e permite
aos visitantes percorrer
por todos os espaços. Ele
é um dos mais importantes
teatros do Brasil e um dos
cartões postais da cidade
de São Paulo. Localizado
no centro, na Praça Ramos
de Azevedo, foi inaugurado
para que a cidade estivesse
à altura dos grandes cen-
tros culturais.

A visita passa pela Sala
de Espetáculos, onde ocor-
rem os concertos e as ópe-
ras, pelo Salão Nobre, com
suas pinturas decorativas,
pedras originárias da Itália,
cristais belgas e pintura no
teto assinada por Oscar Pe-
reira da Silva, além da Cú-
pula, localizada na estru-
tura circular que recobre
o teto do teatro e que está
fechada ao público. Além
de ver o interior do prédio,
o visitante sobrevoa a re-
gião central da cidade, pas-
sando pela Praça das Artes
para conhecer edifício.
Tudo pelo site www.thea-
tromunicipal.org.br.

Inaugurado em 2012
com projeto arquitetônico
premiado pela IconA-
wards de Londres, o edi-
fício serve de extensão às
atividades do Theatro Mu-
nicipal. Há ainda opções
de livre itinerário ou in-
terativa com desafios para
teste de conhecimentos. O

edifício do Theatro Muni-
cipal de São é um edifício
histórico, patrimônio tom-
bado. Com seu valor ar-
quitetônico e grupos ar-
tísticos permanentes, é di-
recionado à ópera, à mú-
sica sinfônica orquestral
e coral, à dança contem-
porânea e aberto a múlti-
plas linguagens conecta-
das com o mundo atual.

Além de sua importân-
cia arquitetônica, o teatro
também possui notabilida-
de histórica, pois foi palco
da Semana de Arte Moder-
na, o marco inicial do Mo-
dernismo no Brasil. É con-
siderado um dos palcos de
maior respeito do Brasil e
apresenta uma das maiores
e melhores produções líri-
cas do país. Importantes
artistas já pisaram em seu
palco como Enrico Caruso,
BeniaminoGigli, Mario Del
Monaco, Maria Callas, Re-
nata Tebaldi, BiduSayão,
Benito Maresca, Niza de
Castro Tank, Neyde Tho-
mas, Arturo Toscanini, Ca-
margo Guarnieri, Villa-Lo-
bos, dentre muitos outros.

Desde 2011 o Theatro
Municipal passou a ter
mais autonomia adminis-
trativa e artística da Secre-
taria Municipal de Cultura,
sendo administrado então
pela Fundação Theatro Mu-
nicipal de São Paulo. No
ano seguinte passou a con-
tar com um anexo: a Praça
das Artes, um conjunto ar-
quitetônico que abriga seus
corpos artísticos e funciona
como uma extensão de
suas atividades, sendo sede
também da Sala do Con-
servatório, da Escola de
Dança de São Paulo e da
Escola Municipal de Músi-
ca de São Paulo.

O teatro completa 110 anos de muita cultura

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

NOTA AO LEITOR
t

Selma G. Santana estreia no universo da literatura com um enredo fantástico

LIVRARIA
t

Diferente das pe-
dras que não pensam,
não falam e não se
movimentam, Pedra
é um ser animado –
no sentido figurado
e literal. O protago-
nista de ‘O Mundo de
Best e o desejo da Pe-
dra’, lançamento da
escritora Selma G.
Santana, é especial
por um único motivo:
despertou para a
consciência ainda em
seu estágio mineral.

Preocupado em
perder tal habilidade,
já que seres elemen-
tais combatem esses
desequilíbrios em
cada reino, Pedra
precisa encontrar o
Alquimista, único ca-
paz de transformá-lo
em humano. É ao en-
contrar Best que a rocha
verde-topázio descobre uma
parceira disposta a enfrentar
todas as adversidades em
busca do seu objetivo.

O enredo da amizade se
fortalece com a apresenta-
ção do personagem Goue-
Tier, um felino homem, du-
rante a procura pelo Alqui-
mista. Ele é filho do ancião
de um povo que mora no
subterrâneo das montanhas
azuis, protegido por um Dra-
gão. A insegurança inicial
causada pelo desconhecido
é substituída pela empatia,

solidariedade, amor e con-
fiança demonstradas pelo
povo que recebeu os novos
visitantes de braços abertos.
Essencial para que Pedra
siga no seu propósito, Gou-
Tier encanta os leitores en-
quanto apresenta um uni-
verso paralelo digno de res-
peito e admiração.

“Seria bom se tivesse mais
serpentes e mais Bests na
vida de Pedra para falar
umas verdades para ele, ami-
gos são para isso, amigos de
verdade falam verdades doí-
das, apenas amigos de ver-

dade perdem tempo
com essas coisas. Pe-
dra até que era razoá-
vel em ouvir e se co-
locar em seu lugar
quando aceitava que
abusara. Amigo de
verdade também não
guarda rancores e
nem deixa o ego justi-
ficar seus erros. Best
não tripudiava, dava
o recado e esquecia o
fato, seguia em frente,
afinal, todos estão su-
jeitos a erro. Perma-
necer no erro não é
nada inteligente.”(O
Mundo de Best e o de-
sejo da Pedra pág. 292)

Ambientado em
um universo fantásti-
co, a compaixão, ale-
gria e paz são energias
que o leitor vivencia
em O Mundo de Best e

o desejo da Pedra. Nesta nova
dimensão, a produção cami-
nha por uma estrada em que
a beleza de cada ser está pre-
sente e que a paz existe.

A autora
Selma G. Santana nasceu

em Brasília, Distrito Federal,
e atualmente reside em
águas Claras. Formada em
Administração e Gestão Pú-
blica, é na literatura que
Selma encontra a verdadei-
ra vocação. ‘O Mundo de
Best e o desejo da Pedra’ é
sua obra de estreia.

Sobre sentimentos 
e relações pessoais
Lúdico e metafórico, lançamento da escritora brasiliense
Selma G. Santana, ambientado em universo fantástico
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Por iniciativa do gerente
da Rádio MEC, Thiago Regot-
to, foi criado nas instalações
da Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), na Lapa, região
central da capital fluminense,
o Museu da Rádio Nacional
do Rio de Janeiro. Os ouvintes
fiéis da Nacional do Rio po-
dem fazer uma visita virtual
ao Museu da emissora. A vi-
sitação online já está dispo-
nível no siteradios.ebc.com.br
de rádios da EBC.

Inaugurada em 12 de se-
tembro de 1936, a Rádio Na-
cional do Rio de Janeiro per-
manece ativa até hoje. Por
suas instalações, que durante
longos anos funcionaram no
Edifício A Noite, primeiro ar-
ranha-céu da América Latina,
localizado na Praça Mauá,
região portuária, se destaca-
ram nomes famosos da mú-
sica e do radioteatro brasi-
leiro. Entre os baluartes da
música que passaram pela
Nacional, estão Angela Maria,

Cauby Peixoto, Dorival Caym-
mi, Jorge Goulart, Emilinha
Borba, Marlene, Chico Alves,
Carmen Miranda, Orlando
Silva, Carlos Galhardo, Araci
de Almeida. No radioteatro,
se destacaram Paulo Gracin-
do, Zezé Fonseca, Iara Sales,
Rodolfo Mayer, Ísis de Oli-
veira, Floriano Faissal, Saint-
Clair Lopes e Brandão Filho,
entre outros.

Em 1941, a Rádio Nacional
apresentou a primeira radio-

novela do país, intitulada ‘Em
busca da Felicidade’. No ano
seguinte, inaugurou a pri-
meira emissora de ondas cur-
tas, fato que deu aos seus
programas uma dimensão
nacional. A Nacional foi pio-
neira também no radiojor-
nalismo quando, em 1941,
durante a Segunda Guerra
Mundial, criou o Repórter
Esso. Com o slogan ‘A teste-
munha ocular da história’, o
programa ficou no ar até

1968. Em 2012, a Nacional
deixou o Edifício A Noite, que
foi sua sede por 76 anos, ins-
talando-se na sede da TV Bra-
sil Rio de Janeiro, na Lapa,
onde permanece até hoje.

Atualmente, parte signi-
ficativa do acervo da Rádio
encontra-se no Museu da
Imagem e do Som, do Rio de
Janeiro. Trata-se da ‘Coleção
Rádio Nacional’, constituída
por 31 mil discos de 78 rpm,
mais os discos de acetato re-
ferentes a 5.171 programas,
1.873 de gravações musicais
inéditas, 88 de prefixos, 82
de jingles e 7 de efeitos, todos
já copiados em CDs. Há, ain-
da, cerca de 20 mil arranjos
e 1.836 scripts.A emissora
foi a primeira a ter alcance
em praticamente todo o ter-
ritório do Brasil. Tinha, en-
tão, o prefixo PRE-8, com o
qual também era identifica-
da pelos ouvintes. Tornou-
se um marco na história do
rádio brasileiro.

Visitação virtual ao Museu 
da Rádio Nacional do Rio

Programação de aniver-
sário

Prestes a completar 38
anos de atividade diária, a
rádio MeC FM leva aos ou-
vintes uma programação
especial nesta segunda-fei-
ra (10). a emissora prepa-
rou uma sequência com
momentos marcantes que
integram seu acervo, além
de entrevistas com artistas
da música clássica e um
concerto especial de ani-
versário, gravado em 2018.
ao meio-dia, o programa
Concerto MeC apresenta
os melhores momentos de
concertos transmitidos pela
rádio MeC direto do Thea-
tro Municipal do rio de Ja-
neiro e da sala Cecília Mei-
reles. e não para por ai, a
programação continua du-
rante o dia. Quando: se-
gunda-feira (10). Onde: ra-
diomec.ebc.com.br.

Coleção Launchpad
O Disney+ está lançando

a coleção launchpad e tem
como objetivo diversificar
os tipos de histórias que es-
tão sendo contadas e dar

acesso àqueles que histori-
camente não as tiveram. as
inscrições para a segunda
temporada de launchpad,
que é baseado no tema ‘Co-
nexão’, são aceitas a partir
desta segunda-feira (10) com
a adição de uma linha de
roteiristas: launchpad.dis-
ney.com.seis curtas-metra-
gens da primeira temporada
estreiam na sexta-feira, 28
de maio. Quando: segunda-
feira (10). Onde: Disney+. 

exposição de homena-
gem

registros da exposição
individual ‘german lorca:

Mosaico do Tempo, 70 anos
de fotografia’, realizada em
2018, na sede da organiza-
ção, em são Paulo, podem
ser conferidos no site e you-
tube do itaú Cultural
(www.itaucultural.org.br/w
ww.youtube.com/itaucultu-
ral). ainda sobre a mostra,
encontra-se disponível na
versão online da publicação
distribuída para o público
na época. Pela direta rela-
ção com a fotografia mo-
dernista, obras de lorca
também integram a mostra
‘Moderna para sempre - Fo-
tografia Modernista Brasi-
leira na Coleção itaú’, que

itinerou por diferentes ci-
dades do país. atualmente,
a instituição disponibiliza a
mostra virtualmente no
google arts&Culture.

Feiraarte encerra
a Coordenação de artes

visuais da escola do Futuro
de goiás em artes Basileu
França encerra nesta se-
gunda-feira (10) a exposição
‘Feiraarte’. Os interessados
podem conferir os trabalhos
na galeria de arte virtual
Basileu França no instagram
@galeriadeartebf. em sua
16º edição, a Feirarte reúne
peças artísticas produzidas
pelos alunos e professores
de todos os cursos ofereci-
dos pela área de artes vi-
suais da instituição. em ge-
ral, as peças da exposição
variam entre r$ 10 e r$
400. Os interessados em ad-
quiri-las têm a facilidade de
entrar em contato direta-
mente com os artistas pelo
telefone ou instagram, po-
dendo conhecer outros tra-
balhos além dos que estão
na exposição. Quando: se-
gunda-feira (10). Onde:
@galeriadeartebf.

Falecido artista German Lorca, recebe homenagem hoje

A Nacional passou para FM, no dial 87.1

AGENDA
t

CulTural HORÓSCOPO
t

Separado, arthur aguiar
surpreende Mayra Cardi
com presente especial no
Dia das Mães

arthur aguiar preparou
uma surpresa especial para
Mayra Cardi no Dia das Mães,
neste domingo (09)."gente,
eu acabei de receber uma
surpresa maravilhosa. isso
está a coisa mais linda. estou
apaixonada. Foi sensacional
o que o papai e os filhos pre-
pararam para mim. amei.
Que Dia das Mães maravi-
lhoso eu estou tendo", disse
a loira, agradecendo a amiga
Twiggys e o ex-marido arthur
aguiar: "você e arthur man-
daram muito bem. estou
bem sentindo a rainha". (ra-
habe Barros, Purepeople)

no Dia das Mães, Thales
Bretas faz homenagem a
Paulo Gustavo

Thales Bretas usou foto
feita de Paulo gustavo ama-
memtando um dos filhos gê-
meos durante bastidores das
gravações do humorista como
personagem Dona Hermínia
para falar sobre o Dia das
Mães."as duas maiores mães
da minha vida! a primeira é

a maior do Brasil. Mas repre-
sentou pra mim um 'pãe' tão
atencioso, carinhoso e dedi-
cado. na foto, ele amamen-
tava gael enquanto no set
de filmagem! Te amo, Paulo
gustavo", declarou ele. (ra-
habe Barros, Purepeople)

Claudia Raia diz que Bruna
Marquezine 'virou filha' ao
namorar enzo

Claudia raia comentou a
respeito de sua relação com
Bruna Marquezine, namorada
de enzo Celulari. "a nora vira
filha também, o genro vira fi-

lhão... eu adoro cuidar de
quem eu amo. Todo mundo
tem pantufa aqui em casa,
dorme junto, é uma festa!
gosto de família grande. Como
tive só dois filhos, aumento
com os agregados", disse. (ra-
habe Barros, Purepeople)

CELEBRIDADES

Juliette ainda não sabe
qual carreira vai seguir após
vencer o 'BBB21'. Em entre-
vista ao jornal 'JPB2', da TV
Paraíba, filiada da TV Globo,
a advogada respondeu um
telespectador que quis saber
quais projetos ela tem agora
que saiu do reality show.
"O povo diz que sou canto-
ra. Não sou cantora ainda.
Eu amo a música e amo
cantar, então posso estudar
e me tornar cantora. A gen-
te tira leite de pedra. O que
colocar, a gente faz. Vou
fazer o que me der paz, o
que me der felicidade por-
que dinheiro já tenho. Es-
tou rica", disse ela.

Campeã do 'BBB21', Juliette revela se seguirá
carreira de cantora após programa

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de mergulhar em seu tra-
balho com muita disciplina e bus-
car criar coisas novas. Pode ser
aquele momento que novas
ideias começam a germinar para
uma mudança nessa área da
vida, com mais possibilidades de
ganho ou mais tranquilidade.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

lua em Touro se alia a urano
também em Touro, portanto, é
importante tomar boas decisões
hoje e uma delas seria conter
os impulsos, buscar colocar mais
leveza e menos preocupação
para dentro do coração. O dia
favorece a calma, o descanso.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

a lua em Touro se alia a ura-
no também em Touro, portanto,
é um dia de apostar na sensibi-
lidade, na capacidade de aquie-
tar, de sonhar e sentir o amor
que inspira, que vem de um lu-
gar sagrado, do universo.vai ser
preciso abandonar algumas coi-
sas que estão atrapalhando seu
desenvolvimento.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

aquele dia que as pessoas
podem estar precisando da ajuda
de vocês e para isso é preciso
uma boa dose de vontade para
cooperar. vai valer a pena en-
contrar essa vontade e sentir que
podem fazer a diferença no mun-
do querido canceriano!

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

a lua em Touro se alia a ura-
no também em Touro, portanto,
é um dia de buscar resolver pro-
blemas de forma criativa e um
pouco desapegada, sem levar
as coisas para o pessoal. sejam
mais impessoais e ao mesmo
tempo comprometidos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

a lua em Touro se alia a ura-
no também em Touro, portanto,
dia de perceber a vida em grande
escala. Olhem para o horizonte
da vida e percebam quantos ca-
minhos existem, portanto, não
se sintam angustiados, os cami-
nhos estão se abrindo!

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

a lua em Touro se alia a ura-
no também em Touro, portanto,
o dia pede moderação. nada de
pressa indevida, as coisas estão
acontecendo na hora certa. Te-
nham calma.Hoje, Plutão fica re-
trógrado em Capricórnio, e isso
pode trazer uma necessidade
de jogar coisas velhas fora.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a lua em Touro se alia a
urano também em Touro, por-
tanto, quanto mais conseguirem
enxergar o ponto de vista do
outro, mais vocês crescem, pois
sempre há algo novo para ser
aprendido. sua mente está pro-
funda e concentrada.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

a lua em Touro se alia a ura-
no também em Touro, portanto,
o dia pede organização e paciên-
cia: fazer as coisas com pressa
só irá levar vocês ao erro. Cuidado
com acidentes.além disso, você
consegue avançar, mantendo o
foco naquilo que é essencial.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

a lua em Touro se alia a
urano também em Touro, por-
tanto, o dia é de bastante ener-
gia para criar coisas novas ou
apenas, criar um momento de
calma internamente. respirem
e se abracem.sem dúvida, o
passado se une ao presente e
te leva ao futuro.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia de organizar a casa, ou
colocar as coisas em ordem. no
mais, pode surgir uma nova ideia,
mas que demandará tempo e di-
nheiro. Pensem se vale a pena le-
var adiante ou não. Pode sofrer
alterações bruscas de humor.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

a lua em Touro se alia a ura-
no também em Touro, portanto,
cuidado com a fala desenfreada.
a mente está rápida demais e
podem falar coisas sem pensar.
Bom dia para estudos ou leitu-
ras.Cuidado com discussões fi-
losóficas ou ideológicas.
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Lanna Oliveira

Como começar a escrever
sobre alguém tão talentoso,
que influenciou vidas, subiu
o patamar do cinema brasi-
leiro e nos deixou de forma
precoce? Não há forma amena
de falar da partida de Paulo
Gustavo, mas então que fale-
mos de suas conquistas e de
seu legado no humor, na TV,
no teatro e na vida de quem o
cercava. Pura energia, talento,
luz e bom humor, foi dessa
mistura que surgiu o artista
incrível que era o comediante.
Dono da maior arrecadação
do cinema brasileiro, ele con-
quistou fãs por onde passou.

Nascido em Niterói, Paulo
Gustavo tornou-se sucesso na-
cional com a representação
da mãe brasileira, sua perso-
nagem de maior sucesso,
Dona Hermínia. Essa mulher
forte e até um pouco louca
de meia idade mudou sua
vida, mais especificamente,
foi em 2006, quando estreou
seu espetáculo ‘Minha Mãe é
uma Peça’, que sua carreira
mudou. O sucesso foi tão
grande que por sua atuação
no monólogo escrito por ele,
foi indicado ao Prêmio Shell.
Mas em meio ao sucesso no
teatro, Paulo ainda perseguia
o sonho de estar nas telinhas.

O sonho começou quando
ele ainda muito novo perce-
beu sua identificação com a
arte e não com os estudos
convencionais. Após várias
tentativas frustradas de se
encaixar em um padrão, ele
decidiu mergulhar de vez no
que sabia que era seu futuro,
a atuação. Ao lado de grandes
nomes da comédia, ele final-
mente se encontrou como alu-
no da Casa de Arte de Laran-
jeiras. Foi ali, em 2005, quan-

do estreou o espetáculo 'In-
fraturas' em parceria com
Porchat, que ele viu o poten-
cial de Hermínia, personagem
que conquistou o Brasil.

Durante anos ele fez par-
ticipações em filmes, novelas
e séries, mas seu coração fa-
lou mais alto e ele voltou ao
teatro para apresentar o show
de stand upcomedy 'Hipera-
tivo'. A partir daí ele se jogou
no mundo da comédia, no ca-
nal Multishow ele apresentou
os programas ‘220 Volts’, ‘Vai
que Cola’ e ‘A Vila’, que resis-
tiram muitas temporadas e
fez um sucesso estrondoso.
Logo em seguida, sete anos
depois do espetáculo de tea-
tro, estreia no cinema a adap-
tação de 'Minha Mãe é uma
Peça', que virou uma franquia
com três filmes.

Dona Hermínia, persona-
gem que mais cativou fãs pelo
Brasil, foi construída através
de suas observações domés-
ticas e vivenciais. Ela reúne
os aspectos mais cômicos da
personalidade de uma típica
dona de casa, sempre à beira
de um ataque de nervos. De
acordo com o próprio artista,

ela tem sim um pouco de sua
mãe, Déa Lúcia. Com o se-
gundo filme, o artista ganhou
o Grande Prêmio do Cinema
Brasileiro de roteiro adapta-
do. Já com o terceiro filme,
ele ocupou o posto da maior
arrecadação da história do
cinema brasileiro.

Construção de amor
Paulo Gustavo Amaral

Monteiro de Barros nasce em
Niterói (RJ), no dia 30 de ou-
tubro de 1978 de Júlio Marcos
e Déa Lúcia, uma família de
classe média composta tam-
bém por sua irmã Juliana.
Sempre muito reservado com
sua vida particular, o artista
não escondia sua paixão por
sua família. Fazia questão de
sempre lembrar e falar pu-
blicamente que sua família
era seu alicerce. Em 2015 ele
agregou mais um amor ao
seu círculo, casou-se com o
dermatologista Thales Bretas.

Sempre pensando em
construir uma família com o
amor de sua vida, em outubro
de 2017, Paulo anunciou em
seu Instagram que ele e seu
marido iriam ser pais de um

casal de gêmeos, chamados
Gael e Flora, através de uma
barriga de aluguel, mas os
bebês morreram em um abor-
to espontâneo. Pensaram em
desistir da paternidade, mas
em agosto de 2019, em uma
postagem em sua rede social,
ele anunciou o nascimento
dos filhos do casal, chamados
Romeu e Gael, de barrigas de
aluguel diferentes.

É possível entender de onde
vinha sua força, gentileza e
generosidade, não poderia vir
nada de diferente de um ser
rodeado de amor. Com uma
personalidade cativante, Paulo
Gustavo também se cercou de
bons amigos e que hoje evi-
denciam suas dores, mas sem-
pre lembrando os momentos
bons que Paulo proporcionou
a todos que o cercavam. In-
ternado desde o dia 13 de mar-
ço, todos que o amavam pas-
saram por momentos difíceis.
Ele o uniu todos em corrente
de orações e amor.

Muitos fãs, amigos e fami-
liares prestaram homenagens,
inclusive a cantora Beyoncé,
de quem ele era muito fã.
Tata Werneck compartilhou

um vídeo e falou sobre a di-
ficuldade em lidar com a mor-
te do ator. "Eu estou sentindo
muito medo. Mas, ao mesmo
tempo, eu vi você e você foi
tão corajoso, meu amigo. Você
foi bravo! Eu te amo tanto",
desabafou. Mônica Martellia-
proveitou para expressar todo
o seu carinho e se despedir
do amigo. "Meu irmão, eu te
amo e para sempre vou te
amar. Você foi muito bravo e
agora pode descansar".

O também amigo de Paulo
Gustavo, o apresentador Fábio
Porchat, usou uma foto antiga
da dupla para se despedir.
"Estamos todos com você e
você está em todos nós. Para
sempre", destacou.Marcus Ma-
jella, com quem Paulo come-
çou a carreira e dividiu muitos
momentos no trabalho e na
vida publicou um texto para
se despedir. "Não consigo ima-
ginar esse mundo sem você,
meu amigo". As homenagens
não pararam por aí, são infi-
nitas demonstrações de cari-
nho, e o que fica é a alegria
que ele carregava consigo.
(Lanna Oliveiraé estagiária
do jornalO Hoje)

Sinônimo de bri-
lho, alegria e ta-
lento, assim que
lembraremos de
Paulo Gustavo

Casados há sete anos, Thales Bretas diz que espera poder passar um pouco do legado de generosidade, afeto, alegria e amor de Paulo

Furacão do humor

FiLMeS

O Mago das Mentiras - O en-
redo gira em torno de Bernard
Madoff, um ex-consultor fi-
nanceiro norte-americano que
criou uma das maiores em-
presas de investimentos de
Wall street. Condenado por
fraude, ele foi responsável
por uma sofisticada operação,
nomeada esquema Ponzi, que
é considerada a maior fraude
financeira da história dos eua.
Direção: Barry levinson. elen-
co: robert De niro, Michelle
Pfeiffer, alessandro nivola.
streaming: HBO.

Meu Jantar com Hervé - Fa-
moso por seu papel na série
"a ilha da Fantasia", Hervévil-
lechaize (Peter Dinklage) faz
um último grande e intenso
encontro com o jornalista Dan-
ny Tate ( Jamie Dornan), em
sua última entrevista antes de
cometer suicídio. Direção: sa-
cha gervasi. elenco: Peter
Dinklage, Jamie Dornan, Oona
Chaplin. streming HBO.

Uma Noite em Miami - One
night in Miami é um recorte
da vida do lutador de boxe
da categoria de peso-pesado,
Cassius Clay, o Muhammad
ali. O filme acompanha sua
trajetória desde jovem, quan-
do ganhou visibilidade após
participar do Miami Beach
Convention Center e sair como
vencedor de sua categoria,

além de revisitar como se deu
o início de sua amizade com
Malcom X, sam Cooke e Jim
Brown. Direção: regina King.
elenco: eli goree, Kingsley
Ben-adir, aldisHodge. strea-
ming: amazon Prime.

Borat: Fita de Cinema Se-
guinte - 'Borat: Fita de Cinema
seguinte' é a sequência do
longa de sucesso Borat - O
segundo Melhor repórter do
glorioso País Cazaquistão via-
ja à américa. O longa foi fil-
mado na quarentena e conta
mais uma história do icônico
jornalista do Cazaquistão. Di-
reção: Jason Woliner. elenco:

sacha Baron Cohen, Maria Ba-
kalova, Tom Hanks. streaming:
amazon Prime.

SÉRieS

Fleabag - Fleabag (Phoebe
Waller-Bridge) é uma jovem
adulta lidando com problemas
quase universais sob o ponto
de vista feminino: problemas
de relacionamento, frustração
sexual e profissional, conflitos
familiares. uma mulher mo-
derna vivendo em londres,
ela está tentando curar uma
ferida enquanto recusa ajuda
daqueles à sua volta, manten-
do seu perfil intimidante o

mais intacto possível. Direção:
Phoebe Waller-Bridge. elenco:
Phoebe Waller-Bridge, Brett-
gelman, andrew scott. strea-
ming: amazon Prime.

The Marvelous Mrs. Maisel -
se formar na faculdade, ar-
ranjar um marido, ter duas ou
três crianças e um apartamen-
to em Manhattan elegante o
bastante para oferecer os me-
lhores jantares de yomKippur:
Miriam "Midge" Maisel (rachel
Brosnahan) não queria muito
mais que isso. Mas a vida
apronta para a jovem, e ela
precisa depender do que mais
consegue fazer bem. e a dife-

rença entre dona-de-casa de
elite e comediante stand-up
num barzinho de hipsters não
é tão assustadora assim. Di-
reção: amy sherman-Palladino.
elenco: rachel Brosnahan, alex
Borstein, Michael Zegen. strea-
ming: amazon Prime.

The Outsider - Terry Maitland
(Jason Bateman), treinador da
liga infantil de baseball, pro-
fessor de inglês e pai de duas
filhas, é um dos homens mais
queridos e respeitados da ci-
dade em que vive. Mas, um
dia, tudo muda quando ele é
acusado de assassinar um me-
nino de onze anos. Direção:
richard Price. elenco: Ben Men-
delsohn, Bill Camp, Jeremy
Bobb. streaming: HBO.

Watchmen - em Watchmen,
a detetive angela abar (regina
King) usa a identidade secreta
de sister night para investigar
um antigo grupo de suprema-
cistas brancos, mais conhecido
como a sétima Kavalaria. a
seita, inspirada no diário do
justiceiro rorschach, trava uma
guerra violenta contra mino-
rias raciais e contra os policiais
que tentam defendê-las. an-
gela precisa, então, se escon-
der atrás de uma máscara para
proteger a si mesma e impedir
que mais pessoas sejam víti-
mas dos ataques racistas. Di-
reção: Damon lindelof. elenco:
regina King, Jean smart, Don
Johnson. streaming: HBO.

Confira dicas de séries e filmes para assistir ao longo da semana em plataformas streamming
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Microempreendedores
individuais e novos
interessados em se
formalizarem poderão
acompanhar palestras
e consultoria
administrativa e
financeira 

Nielton Soares

Mais uma “Semana do Mi-
croempreendedor Individual
(MEI)” ocorrerá virtualmente
neste ano, devido a continua-
ção da pandemia da Covid-
19. O evento ocorrerá em
todo o Brasil, com início hoje
(10) e vai até o próximo dia
14, totalmente gratuito para
microempreendedores já ca-
dastrados e também para
quem deseja se formalizar
no programa. A realização é
do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae).

Na programação há ofi-
cinas práticas e palestras de
especialistas do Sebrae e
também convidados. Para o
diretor-superintendente do
Sebrae-GO, Antônio Carlos
de Souza, os participantes
poderão ter acesso a conhe-
cimento para se inspirar, co-
nhecer tendências e oportu-
nidades para ampliar negó-
cios. Além disso, poderá
aprender sobre planejamen-
to para cuidar das finanças,
tendo interação com os con-
sultores da entidade.

O que será facilitado tam-
bém é em relação à contra-
tação de linhas de crédito,

financiamentos disponibili-
zados pelos governos Federal
e Estadual, voltados exclusi-
vamente para o segmento.
“Durante o evento, nossos
consultores estarão auxilian-
do os microempreendedores
na tomada desses emprésti-
mos, para fomentar mais
seus negócios”, esclareceu
Antônio Carlos.

O microempreendedor in-
dividual (MEI) é a pessoa for-
malizada com faturamento de
até R$ 81 mil por ano. Atual-

mente, em Goiás há 413.552
nessa modalidade, desse total,
185.259, ou seja, 45%, estão
localizados na região Metro-
politana de Goiânia. Por sexo,
55% dos MEIs no estado são
homens (228.875) e 45% mu-
lheres (184.677).

Os microempreendedores
goianos representam 3,5%
de todos os cadastros no Bra-
sil, que hoje são de quase
12 milhões de pessoas
(11.916.041). Os dados são
do Sebrae e mostram ainda

que houve crescimento nos
pedidos de formalização du-
rante a pandemia da Covid-
19. No ano passado, por
exemplo, houve alta de
19,4% de inscrições no pro-
grama. E até o momento, já
se registrou o aumento de
5,6% em relação a 2020.

Atividades econômicas
Inúmeros atividades, que

até então eram consideradas
como autônomas ou mesmo
serviços prestados por pes-
soas físicas, passaram a fazer
parte do MEI, o que permitiu
a formalização e, com isso,
garantindo também oportu-
nidades, como o trabalho le-
gal, empréstimos em bancos
e a aposentadoria.

Em Goiás, o exemplo de
atividades que foram classifi-
cadas no programa é a moda,
que vai desde a criação até a
produção. Rafael Aquino que
é estilista e antes de se tornar
MEI trabalhava de carteira as-
sinada, aproveitou a oportu-
nidade de criar a própria mar-
ca e trabalhar por conta pró-
pria. Outro exemplo, desse
segmento, é da empresária
Niveralda Rosa de Jesus, 41
anos, que há 12 anos trabalha
com moda fitness, tornando-
se geradora de empregos. “An-
tes eu trabalhava como fac-
cionista de roupas e a forma-
lização trouxe mais estabili-
dade e segurança”, cita.

Mas há história também
de quem se formalizou para
atuar em área que não tinha
experiência. Esse é o caso da
Priscila Paiva, que se inscre-
veu no MEI e criou uma em-
presa para produtos naturais
há dois anos. “Abri o MEI e já
abri a minha loja”, recorda.

Linhas de crédito
Para se ter ideia, neste

ano, o Governo de Goiás li-
berou R$ 112 milhões para
empréstimos a juro 0% para
micro e pequenos empresá-
rios, desde que não demitam
funcionários. Parte desses
recursos são direcionados
também para os microem-
preendedores individuais
(MEIs) e autônomos.

Os empréstimos, operacio-
nalizados pela Agência de Fo-
mento de Goiás (GoiásFomen-
to), são disponibilizados os
valores de R$ 5 mil e até R$
50 mil. A carência para co-
meçar a pagar é de seis meses
e até 36 meses. O governo
destaca que a iniciativa é di-
recionada principalmente às
microempresas, microem-
preendedores individuais e
trabalhadores autônomos
com faturamento de até R$
360 mil. Porém, empresários
do comércio varejista, ataca-
distas e pequena indústria
também podem ser atendidos
pelo programa. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

O evento ocorre em
todo o Brasil e pelo
segundo ano será
totalmente virtual,
devido a pandemia
da Covid-19

Semana do MEI começa com
oportunidades de negócios








