
Fale O HOJE

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

Dólar: (paralelo) R$ 5,30  |  Dólar: (comercial) R$ 5,306  |    
Euro: (Comercial) R$ 6,407  |  Boi gordo: (Média) R$ 312,10
Poupança: 0,3715%  |  Ouro: R$ 306,84 |  Bovespa: -2,65% 

Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   29º C  

t  16º C

| Ano 17 | nº 5.297 | GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021   | R$ 2,50   | FundAdo Em 23 dE AbRil dE 2004 ohojE.com 

Zoológico de Goiânia
reabre com 50% da
capacidade após
meses de fechamento
Cidades 9

Proposta de
retomada tem
parecer favorável
vereadores de goiânia debate-
ram a proposta de retomada
econômica encaminhada pela
Prefeitura de goiânia que abre
negociação do Programa de Re-
cuperação fiscal em junho.
Política 5

�
leIa nas Colunas

Xadrez: Indicação de Hum-
berto Aidar para o TCM é
dada como certa.
Política 2

Jurídica: STJ limita honorá-
rios de administrador de em-
presas em recuperação.
Cidades 10

Esplanada: Milhares de bra-
sileiros são vacinados nos Es-
tados Unidos.
Política 6

o papel dos agentes virtuais
na redução de custos

RobeRto Valente

Opinião 3

Deputados já
avaliam mudar
de sigla em 2022
na Alego, deputados que preten-
dem se candidatar à reeleição ou
que pretendem alçar novos voos
na política estão atentos quanto à
chamada janela partidária, em
que há a possibilidade de mu-
dança de legenda sem o risco de
perder mandato. 
Política 2

Frota de veículos
em Aparecida
cresce 13% 
em Aparecida de goiânia há um
veículo para cada dois habitantes,
de acordo com a plataforma do
departamento estadual de trân-
sito de goiás (detran-go). A fro-
ta, que é de 312 mil veículos,
contribui para o engarrafamen-
to no trânsito, que gera reclama-
ções por parte dos motoristas. 
Cidades 11

CCJ da Câmara
aprova retorno 
do quinquênio
Por unanimidade, a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação
(CCJ) da Câmara de goiânia apro-
vou o projeto de lei que retoma
o pagamento de quinquênios
aos servidores com custo de R$
30 milhões anuais.
Política 2

goiás anuncia
trio de reforços
pensando na B
o goiás segue anunciando seus
reforços visando o início da sé-
rie B, nesta quarta-feira (12/05) o
volante Caio vinícius, meia ata-
cante dieguinho e zagueiro Rey-
naldo são anunciados como no-
vos membros do clube.
Esportes 7

Preço da exportação de
Goiás subiu 16,8% no
primeiro quadrimestre
os preços médios das vendas externas estaduais re-
gistraram aumento de 16,78% no acumulado entre
janeiro e abril deste ano em comparação ao mes-
mo período do ano passado. o avanço das expor-
tações realizadas pelo estado nos quatro primeiros
meses deste mês foi impulsionado pelo ciclo de alta

das commodities minerais e agrícolas no mercado
internacional, numa tendência observada desde
a segunda metade do ano passado e intensifica-
da neste começo de ano. o valor de cada tonela-
da exportada evoluiu de us$ 552,93 para us$
645,71 compensando a variação. Economia 4
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so Cardoso

Com duas expulsões na partida, rubro-negro e chilenos não saem do
zero a zero no Antônio Accioly pela Copa sul-Americana; resultado
pode tirar hoje a liderança do time goiano no grupo F. Esportes 8

atlético-Go e Palestino-
ChI ficam no empate

Essência 16

Vinho
sedução 
e teMPeRo 
dA vIdA

Essência 14

anahp
deBAte soBRe
legIslAção dA
teleMedICInA

Essência 15

cultura goiana
seCRetáRIo
CoMentA Ações
do goveRno

Essência

Após clima tenso e xingamentos entre Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, presidente da CPI deve pedir ao MPF
apuração sobre as declarações dada pelo ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten. Política 6

CPI pede apuração do MPF sobre depoimento de Wajngarten
falso testemunho



Por unanimidade, a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJ) da Câmara de goiânia aprovou o projeto de
lei que retoma o pagamento de quinquênios aos servidores.
A proposta revoga o artigo 90, da lei Complementar 011 de
1992, e recria o benefício para servidores públicos. A grati-
ficação de 10% é adicionada ao vencimento dos servidores
a cada cinco anos de trabalhos, com acúmulo por até sete ve-
zes (35 anos). o relator da matéria, vereador geverson Abel
(Avante), não promoveu modificações no projeto.

Já o vereador Kleybe Morais (MdB), ponderou que
é preciso analisar não somente os servidores públicos,
mas também os empregados públicos, ou seja, os cele-
tistas. o quinquênio se resume a um adicional por tem-
po de serviço. trata-se de um acréscimo percentual no
salário, calculado sobre o valor dos vencimentos que
o servidor público tem direito a receber na folha de pa-
gamento, de modo incorporado, a cada cinco anos em
efetivo exercício.

o retorno legal do quinquênio deve custar anualmente
ao Município em torno de R$ 30 milhões. o projeto foi en-
viado no dia 31 de março e recebido pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) no dia 6 de abril, portanto, sen-
do aprovado em um período de pouco mais de um mês.
o artigo foi revogado em dezembro do ano passado. (Sa-
muel Straioto, especial para O Hoje)

Retorno do quinquênio deve custar R$ 30 milhões por ano
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CCJ aprova
retorno do
quinquênio
dos servidores
da prefeitura

Samuel Straioto

As eleições 2022 já batem
às portas dos políticos. se para
o eleitor o processo ainda está
longe, para os pré-candidatos
não. Já há um trabalho nos
bastidores visando uma par-
ticipação de forma estrutura-
da. na Assembleia legislativa
de goiás, deputados estaduais
que pretendem se candidatar
à reeleição ou que pretendem
alçar novos voos na política es-
tão atentos quanto à chamada
janela partidária, em que há a
possibilidade de mudança de
legenda sem o risco de perder
mandato. vários deputados
cogitam ingresso em nova
agremiação política, no senti-
do de participar de uma cha-
pa que dê melhores chances
de eleição.

Pelas regras eleitorais, seis
meses antes das eleições, ou
seja, em março de 2022, os
parlamentares poderão mu-
dar de partido sem correr o ris-
co de perderem o mandato. É a
chamada "janela partidária".
nos bastidores, deputados es-
tão preocupados com a mon-
tagem das chapas, caso as co-
ligações, ou seja, a união de vá-
rios partidos para o Poder le-

gislativo, continuem proibidas.
nesse caso, as siglas terão que
disputar "sozinhas" vagas na
Câmara Federal e na Assem-
bleia legislativa. A regra co-
meçou a valer nas eleições mu-
nicipais do ano passado. 

A reportagem apurou que
pelo menos 10 deputados es-
taduais podem mudar de par-
tido, mas o número pode au-
mentar. entre os parlamenta-
res: o presidente da Alego, lis-
sauer vieira que pode deixar o
PsB, caso a legenda não apoie
à reeleição do governador Ro-
naldo Caiado (deM). lissauer é
cotado para ingressar em ou-
tros partidos como o Psd. o lí-
der do governo na Alego, Bru-
no Peixoto, deve deixar o MdB
e se filiar ao deM. Membros do
parlamento que estão no PRos
também podem mudar de si-
gla. vinicius Cirqueira pode
mudar para o Progressistas, já
Cairo salim recebeu convites
de diversas legendas. Rubens
Marques pode ingressar no Ci-
dadania.

nas antigas coligações pro-
porcionais, eram computados
os votos dados aos partidos e
candidatos, aumentando as
chances de a coligação obter
maior número de cadeiras no

legislativo. Como consequên-
cia, é comum existirem nesse
sistema os “puxadores de vo-
tos”, candidatos que têm vota-
ções altas e acabam ajudando
outros a se elegerem, por esta-

rem na mesma coligação.  o
tema volta a ser debatido na re-
forma política no Congresso
nacional. A janela partidária
ganha peso, à medida que o re-
torno das coligações propor-
cionais não tem conclusão no
Congresso nacional e os deba-
tes podem se prolongar.

A intenção é acelerar as
discussões, usando uma pro-
posição que já tinha recebido a
admissibilidade e poderá “quei-
mar” etapas na tramitação. A
pressa é porque o Congresso
tem até o início de outubro
para aprovar as mudanças
para que elas sejam válidas já
na eleição de 2022. de acordo
com a legislação, alterações
nas regras eleitorais só podem
ser feitas até um ano antes do
pleito; caso contrário, elas só

valerão na eleição de 2024.
uma das propostas que se-

rão discutidas pela Comissão
da Reforma Política da Câma-
ra dos deputados é em relação
a unificação de todas as elei-
ções. dessa forma, de quatro
em quatro anos, o eleitor iria às
urnas apenas uma vez, para es-
colher vereadores, prefeito,
deputados estaduais, governa-
dor, deputados federais, sena-
dores e presidente. A medida é
criticada pelo presidente do
tribunal superior eleitoral
(tse), ministro luís Roberto
Barroso. outros temas debati-
dos são: a mudança no sistema
eleitoral, a cota mínima para
candidaturas femininas e o
uso de comprovante impresso
do voto. (especial para o Hoje
(Especial para O Hoje)

Parlamentares estudam mudança
de partido para concorrer em novo
processo político

Mudanças na
legislação
eleitoral
travam deciões.
Alterações
podem ser
feitas até
março de 22

Indicação de Humberto Aidar
para o TCM é dada como certa 

A julgar pela intervenção dos deputados
sebastião Caroço (deM) e Helio de sousa
(PsdB), a indicação de Humberto Aidar (MdB)
para a vaga do conselheiro nilo Resende, no
tribunal de Contas dos Municípios (tCM), cuja
aposentadoria foi homologada esta semana,
já está acertada. ontem, os dois parlamenta-
res anteciparam cumprimentos ao emede-
bista, pela certeza da escolha.
“Quero parabenizar a As-
sembleia pelo consenso de
estar unida em prol do re-
conhecimento do trabalho
desse bravo guerreiro, ho-
nesto e trabalhador, que é
Humberto Aidar”, elogiou
Caroço, que é conse-
lheiro aposenta-
do do órgão. Com
a declaração, su-
geriu que a Pro-
posta de emenda à Cons-
tituição que extingue o
tCM será engavetada. 

Em breve 
Por sua vez, Helio de sousa, que se colocou

contra o fim do tCM, saudou Humberto Aidar
e adiantou que em breve o nome dele será sub-
metido no plenário. “não tenho dúvida de que
essa é tendência da Casa e que você, com certeza,
é a opção que todos queremos”. 

Sem reação 
Humberto Aidar, que presidia a sessão, não

se manifestou diante dos cumprimentos de Ca-
roço e Helio. A PeC que extingue o tCM rece-
beu 26 assinaturas e é de autoria de Henrique
Arantes (MdB). 

Pedido feito  
depois de ter tête-à-tête com o presiden-

te do tCM, Joaquim de Castro, o presidente
do Psd, vilmar Rocha, foi à Alego para con-
versar com dois deputados do partido: lucas
Calil e Wilde Cambão. 

Com Bolsonaro 
tentando pavimentar a sua reeleição, o se-

nador luiz Carlos do Carmo (MdB) gravou on-
tem vídeo com Jair Bolsonaro e postou em suas
redes sociais, em que o presidente manda abra-
ço a goiás em nome do emedebista. 

Ringue  
A briga de foice pelo controle do Pro-

gressistas, em goiás, entre o deputado Pro-
fessor Alcides e o presidente do partido,
Alexandre Baldy, teve ontem um novo round.
o parlamentar teve conversa reservada com
o presidente do diretório nacional, senador
Ciro nogueira, em Brasília. 

Xeque-mate 
Professor Alcides cobrou cargos no parti-

do, que estão nas mãos de Baldy. Quando Ciro
nogueira jogou a solução para setembro, pro-
pondo duas alas, o deputado avisou que ele sai
do partido se Baldy continuar no comando. 

Dobradinha  
enrascado com denúncias de irregulari-

dades em sua gestão, que podem resultar em
impeachment, o prefeito de senador Canedo,
Fernando Pellozo (Psd), sempre que pode,
procura estar ao lado do senador vanderlan
Cardoso (Psd), até mesmo na vacinação con-
tra a Covid-19. 

Clima quente 
Quase em meio à intervenção do senador

Jorge Kajuru, Flávio Bolsonaro chegou ao au-
ditório onde a CPI da Covid colhia depoimento
do ex-secretário de Comunicação Fábio Wajn-
garten, após ficar sabendo que o relator Re-
nan Calheiros havia pedido prisão do de-
poente. em bate-boca, o filho do presidente
chamou Calheiros de vagabundo. 

2 A CCJ da Câmara de goiânia aprovou
projeto de Rogério Cruz que dispõe sobre
o retorno do pagamento do quinquênio
aos servidores municipais estatutários da
prefeitura e do legislativo goianiense.

cuRtAs
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Deputados avaliam migração
de partido para disputa em 2022
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O papel dos agentes virtuais
na redução de custos 

Ricardo Viveiros

os estados unidos, nação que sempre preten-
deu dominar o Mundo, está diferente. o que mu-
dou na terra do tio sam? tudo na vida é cíclico.
Até mesmo uma democracia estável, como a nor-
te-americana, surpreende ao ser abalada como
aconteceu nos últimos dias do governo trump. ele
próprio um exemplo das intempéries políticas que
pode sofrer um país. Interessante observar, no
caso dos euA, que por quase 50 anos, de Roosevelt
a Reagan, o estilo de governo foi um estado for-
te, corajoso e produtivo. ora com um republica-
no, como "Ike" eisenhower, ora com um demo-
crata, como lyndon Johnson, tudo estava equili-
brado, dentro da mesma cartilha.

nas últimas quatro décadas, entretanto, o que
se viu foi um período tranquilo, sob um jeito mo-
desto de ser. "Bill" Clinton comentou: "A era do go-
verno grande terminou". Agora, com "Joe" Biden no
manche do airbus, tem início um processo de mu-
danças. e não é apenas o estilo de gestão. o novo
presidente norte-americano não é um burocrata,
como o russo Putin; nem um financista como o fran-
cês Macron; tampouco um fanfarrão como o nor-
te-coreano Kim Jong-un.

Biden é do tipo menos "eu", mais "vocês". ele não
cria inimigos para legitimar políticas de estado, opta
por buscar parceiros e mudar a narrativa históri-
ca dos que governaram antes dele. não entra no dis-
curso vazio da não globalização.

distante do populismo crescente, longe do ima-
ginário de que há uma conspiração de esquerda
contra o Mundo, Biden é um equilibrado e dis-
creto governante. o que não o impede de ser as-
tuto político, conciliador que não deixa de exer-
cer o poder com a ambição de realizar. Prova dis-
so: com muito pouco tempo na Casa Branca - sem
alaridos - já aprovou três pacotes envolvendo qua-
tro trilhões de dólares.

Joe Biden completou os primeiros 100 dias de
governo mudando o rumo de quase todas as po-
líticas do seu antecessor, donald trump. Covid-
19, meio ambiente, segurança, imigração, saú-

de, direitos humanos, relações internacionais.
Biden iniciou seu mandato com 44% de apro-
vação do público norte-americano, segundo
pesquisa da nBC news. A taxa cresceu para 50%
agora em abril passado, considerando sua ges-
tão como boa e ótima.

o presidente norte-americano já sinalizou
que vai crescer tributos sobre as grandes corpo-
rações, para distribuir melhor a renda dimi-
nuindo desigualdades sociais. sonhando grande
para alcançar o mais perto possível, promete in-
vestir em modernas tecnologias. Menos bélico,
mais empreendedor. Consegue de maneira mui-
to especial agir em duas pontas distintas, ficando
no centro e evitando polêmicas.

o que mudou nos euA, está em quem é o seu
principal competidor. sai Rússia, entra China. Ao
invés de guerra armamentista, agora a disputa é co-
mercial. e isso, claro, sem abrir mão da imagem de
defensor internacional da democracia. novo tem-
po, nova visão desenvolvimentista respeitando di-
reitos humanos e sustentabilidade.

Biden, além da crise econômica, enfrenta tam-
bém a sanitária. Promovendo virada histórica, aca-
ba de anunciar apoio à suspensão das patentes de
vacinas contra a Covid-19 para acelerar a produ-
ção de imunizantes em países em desenvolvi-
mento. e, ainda por cima, reage à fragilidade de-
mocrática herdada do desastroso governo trump.
enfim, transformações em curso geram expecta-
tiva em todo o Planeta. Inclusive aqui no Brasil,
histórico parceiro
norte-americano nos
princípios liberais e
nos negócios. só que,
ultimamente, o go-
verno Bolsonaro - que
segue fiel ao estilo
trump - anda inte-
ressado em obter re-
cursos dos euA para,
supostamente, prote-
ger a Amazônia. Bi-
den abrirá o cofre?

Roberto Valente

o mundo e os consumidores estão em cons-
tante transformação, e assim a busca por mais
informação, segurança na decisão de compra e
relacionamento com as marcas estão em alta.
Com este cenário, as empresas necessitam mais
do que nunca investir na busca constante pela
melhoria de seus canais de atendimento, não só
devido ao volume de demanda com que uma
área como essa passou a lidar, mas também pela
oferta de agilidade nesse processo, impactando
diretamente na experiência do cliente e na per-
cepção que ele tem de cada companhia.

neste contexto, um recente levantamento
da McKinsey aponta que a combinação de trans-
formação digital com foco na experiência do
cliente pode gerar um aumento de 20% a 30% em
relação à satisfação do cliente e ganhos econô-
micos de até 50%, em muitos casos. no que tan-
ge à questão da melhoria da performance de
atendimento e redução de custos no contact cen-
ter, por exemplo, o agente virtual torna-se uma
solução imprescindível para a obtenção de cres-
centes resultados positivos. 

de acordo com pesquisa da gartner, até
2021, 15% de todas as interações de atendimento
ao cliente serão administradas pela inteligência
artificial. esse número representa um aumento
de 400% em relação a 2017, mostrando que é pre-
ciso contar com métodos de atendimento virtual
que sejam eficientes e práticos, incluindo o au-
toatendimento para que isso ocorra. outro nú-
mero importante, da Customer Contact Week di-
gital, aponta que, atualmente, mais de 90% das
organizações acreditam que devam direcionar
seus investimentos a esta solução, pelo fato de
o autoatendimento ajudar a reduzir custos, ali-
viar a pressão dos agentes e fomentar impor-
tantes KPIs ao longo da jornada do cliente. 

os agentes virtuais - uma ferramenta tecno-
lógica que utiliza inteligência artificial e seus
avanços de deep learning para automatizar os
atendimentos telefônicos e via chat - estão cada
vez mais se consolidando como aliados indis-
pensáveis na conquista de agilidade e expansão
da disponibilidade dos canais de relaciona-
mento, transformando o autoatendimento em
um fator decisivo na batalha por mais espaço
diante da concorrência, além de promoverem a
alocação dos profissionais deste segmento das
companhias para posições mais estratégicas.

desde que me formei, em 1991, com uma tese

sobre compressão de imagens pelo uso das redes
neurais, houve um avanço enorme da tecnologia.
naquela época, os resultados foram interessan-
tes e muito promissores, mas o poder de com-
putação disponível 30 anos atrás não foi suficiente
para hipotetizar a transmissão em tempo real do
sinal de televisão padrão usando redes neurais (o
que acontece hoje com net, Youtube, netflix, Ama-
zon Prime etc., mesmo em Hd). Com base na lei
de Moore, ficou claro que em 15 anos o poder de
computação seria suficiente. obviamente, os en-
genheiros da minha época colocaram os estudos
sobre redes neurais na gaveta e começaram a fa-
zer outras coisas. Hoje, 30 anos depois, as redes
neurais são utilizadas para aprendizagem pro-
funda em muitos campos da sociedade, espe-
cialmente no campo da linguística e, em parti-
cular, semântica, reconhecimento e síntese de
fala, análise de sentimento, entre outros.

A partir desta solução, com o que há de mais
avançado em inteligência artificial para con-
versação, é possível simular diálogos fluidos e
humanizados, ideais para a realização de cha-
madas rotineiras e tarefas repetitivas realizadas
por call centers ativos e receptivos, a partir de
mapas mentais e dicionários semânticos para li-
teralmente conversar com os usuários. também
é possível realizar o atendimento de diversos
clientes simultaneamente, com uma tecnologia
de reconhecimento de voz capaz de compreen-
der o que o usuário precisa e oferecer a solução
adequada, fazendo com que não haja a necessi-
dade de intervenção humana.

Concluímos assim, que se pudermos elencar
quais os principais benefícios da utilização de
um agente virtual, podemos citar: redução de
custo operacional e equipamento, ampliação
da capacidade de atendimento, redução do
tempo de chamada, melhoria no trabalho dos
agentes humanos e a obtenção de métricas e
análise de dados com mais facilidade. Por
fim, um benefício muito relevante é o ganho
expressivo na quali-
dade da experiência
do usuário, que
como dito anterior-
mente, é fundamen-
tal diante da nova
relação dos consu-
midores com as mar-
cas, promovendo a
verdadeira transfor-
mação digital. 

cARtA  do lEitoR

contA Ponto

intERAjA  conosco

Roberto Valente é CEO da
Interactive Media

Ricardo Viveiros é jornalis-
ta, professor e escritor.
Doutor em Educação, Arte
e História da Cultura 

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

Pedintes
eu quero saber quanto esses pedintes de rua

ganham por dia. sou motorista de aplicativo, ando
por goiânia o dia todo e já vi alguns ganhando
mais que eu ganho em muitas corridas. tem uns
carros de luxo que param e deixam 10 ou 20 reais.
e o que essas pessoas fazem com o dinheiro que
ganham? Acho que nem todos gastam com pinga
e drogas, como muita gente acredita, até porque
vejo muitas mães de família lá. não ajudo porque
eu não posso, mas tomara que elas consigam o su-
ficiente para se manterem.

Alfredo Câmara
Goiânia

{
Quero que haja um
sentimento de
espírito público
em todos os nossos
empresários.
Enxerguem
também essas
regiões do Norte e
Nordeste, Vale do
Araguaia,
desassistidas, em
que as pessoas
deverão ter 
ali o mínimo 
de condição
Para o governador Ronaldo Caiado, o
novo modelo tem como metas diver-
sificar a indústria, impulsionar a ino-
vação e reduzir as desigualdades
sociais e regionais. “Enxerguem tam-
bém essas regiões do Norte e Nor-
deste, Vale do Araguaia, desassistidas,
em que as pessoas deverão ter ali o
mínimo de condição”, defende.

O Tio Sam não é mais aquele

@jornalohoje
“babado essa reunião da CPI da Covid, muito
barraco”, comentou o internauta sobre as
declarações que houveram na CPI da Covid
que ouviu o ex-secretário de comunicação
da presidência Fábio Wajngarten.

João Paulo Alexandre
@ohoje
“ningúem vai chegar na CPI e vai me inti-
midar”, comenta o presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI que inves-
tiga as ações do Governo Federal quanto a
pandemia por Covid-19.

Matheus Sevirino

@jornalohoje
CPI: Wajngarten diz que carta da Pfizer
ficou 2 meses sem resposta; sessão tem
ameaça de prisão e bate-boca.
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o avanço experimentado pelas exporta-
ções realizadas pelo estado nos quatro pri-
meiros meses deste mês foi impulsionado
principalmente pelo ciclo de alta das com-
modities minerais e agrícolas no mercado in-
ternacional, numa tendência observada des-
de a segunda metade do ano passado e in-
tensificada neste começo de ano. os preços
médios das vendas externas estaduais regis-
traram aumento de 16,78% no acumulado en-
tre janeiro e abril deste ano em comparação
ao mesmo período do ano passado. o valor de
cada tonelada exportada evoluiu de us$
552,93 para us$ 645,71 e mais do que com-
pensou a variação de apenas 0,49% registra-
da pelos volumes embarcados, que saíram de
4,234 milhões para pouco menos de 4,255 mi-
lhões de toneladas (dos quais a soja em grão
respondeu por praticamente dois terços, com
2,821 milhões de toneladas exportadas).

o crescimento no preço médio das expor-
tações em geral contribuiu para uma melho-
ria relativa nos chamados “termos de troca”,
excluídos, no caso os custos da energia im-
portada por goiás, que respondeu por 30,0%
do total das importações registradas entre ja-
neiro e abril deste ano – nada menos do que
100 vezes a fatia de 0,3% anotada nos quatro
primeiros meses de 2020. sem a energia elé-
trica comprada da Argentina e do uruguai, os
preços médios dos bens importados apre-
sentaram variação de 1,24% frente ao primeiro
quadrimestre de 2020, passando de us$
1.020,94 para us$ 1.033,66 por tonelada.

os termos de troca (quer dizer, a relação
entre o custo médio das importações e o pre-
ço médio das exportações) continuaram
ainda muito negativos, mas houve alguma
melhoria. no ano passado, até abril, o pre-
ço médio dos bens importados havia sido

84,6% mais elevado do que o valor recebi-
do pelo estado por tonelada exportada. A di-
ferença foi reduzida para 60,1% neste ano.
A redução do custo por tonelada importada
pode estar associada a uma redução nas im-
portações de bens de maior valor agregado,
a exemplo das compras de produtos far-
macêuticos, ao mesmo tempo em que im-
portações de produtos de custo mais baixo
apresentaram maior crescimento.

Maiores altas
entre os principais bens exportados, os

produtos do complexo soja entraram em for-
te alta neste ano, na comparação entre os
preços médios registrados nos primeiros
quatro meses de 2020 e o mesmo intervalo
deste ano. em médio, os preços da soja em
grão, do farelo e do óleo de soja anotaram au-
mentos, respectivamente, de 16,4%, 28,1% e
de 33,9%. As altas, neste caso, refletem a de-
manda externa ainda aquecida, a despeito
da pandemia, sob a liderança da China, e bai-
xos estoques do grão nos mercados inter-
nacionais.  o valor médio do minério de co-
bre saltou 51,0% na mesma comparação,
mas sua participação na pauta de exporta-
ções limitou-se a 4,1% (e, em consequência,
o impacto da alta foi menos relevante do que
a do grupo soja). As exportações de milho so-
freram baixa de 11,7% em valor, para us$
51,937 milhões, enquanto os volumes des-
pachados para o mercado externo despen-
caram 26,5% (para 228,217 mil toneladas). A
elevação de 20,2% nos preços médios evitou
uma retração ainda mais forte nas receitas.
os preços médios do couro exportado subi-
ram 34,6%, turbinando o salto de 40,2% no
valor total exportado pelos curtumes goia-
nos, que atingiu us$ 33,184 milhões.

2 divulgados ontem pelo
Instituto Brasileiro de geo-
grafia e estatística (IBge), os
dados do setor de serviços
mostraram recuo na saída de
fevereiro para março no País
e em goiás, com queda de
4,0% no primeiro caso e recuo
de 0,7% no segundo. diante da
base já reduzida pelas medi-
das de isolamento social ado-
tadas a partir da segunda
quinzena de março do ano
passado, a atividade apre-
sentou crescimento de 4,5%
em todo o País, a primeira
taxa positiva em 13 meses, e
um salto de 13,3% em goiás.
2 Para comparação, em
março do ano passado, os
serviços haviam sofrido bai-
xa de 6,0% no estado, cain-
do 2,8% no restante do País,
na comparação com igual
mês de 2019.
2 o crescimento vigoroso
registrado em março, mas
igualmente enganoso diante
de resultados muito negativos
no ano passado, foi puxado

pelos setores de transportes,
armazenagem e correios,
com avanço de 28,6%, e de
serviços administrativos (que,
além de outros, incluem lo-
cação de mão de obra, rou-
pas, embarcações e maqui-
nário agrícola, vigilância e
segurança, limpeza e telea-
tendimento), com cresci-
mento de 23,9%.
2 os serviços prestados às
famílias, diante das medidas
de restrição à mobilidade das
pessoas, despencaram 14,8%
em março e fecharam o pri-
meiro trimestre com perdas
de 19,6% em goiás. esse tipo
de serviço envolve restau-
rantes, lanchonetes, bares e
hotéis, cinemas, casas de
eventos e recreação, ativida-
des mais afetadas pelas res-
trições impostas na tentativa
de conter a disseminação do
novo coronavírus.
2 A aceleração em março,
antes de as restrições torna-
rem-se mais severas, levou o
setor a acumular um avanço

de 3,8% no primeiro trimes-
tre, mas com perdas ainda de
5,7% em 12 meses. na média
brasileira, os serviços recua-
ram 0,8% no primeiro tri-
mestre, marcando o quinto
trimestre consecutivo de per-
das para os serviços em geral,
que não conseguiram ainda
retomar sequer os níveis de
fevereiro de 2020, registran-
do redução de 2,8% até mar-
ço deste ano.
2 em goiás, a pesquisa do
IBge mostra que o nível de
atividade dos serviços havia
alcançado em março deste
ano elevação de 6,2% em re-
lação a fevereiro do ano pas-
sado. Parece muito, mas se
comparado a fevereiro de
2014, quando o setor havia
anotado seu melhor resulta-
do, persiste uma retração de
22,3%. Para comparação, os
serviços em todo o País esta-
vam, em março passado, em
torno de 13,6% abaixo de seu
nível mais elevado, registra-
do em novembro de 2014.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Preços dos bens exportados por Goiás
sobem 16,8% no primeiro quadrimestre

os dados da produção animal para o primeiro
trimestre de 2021 mostram que o abate de bovinos
recuou 10,3%, o de suínos aumentou 4,9% e o de
frangos teve alta de 2,4%, na comparação com o
mesmo período de 2020. É o que mostram os pri-
meiros resultados da Pesquisa trimestral do Aba-
te de Animais, divulgada ontem (12) pelo Instituto
Brasileiro de geografia e estatística (IBge).

em relação ao quarto trimestre do ano passado, o aba-
te de bovinos apresentou queda de 10,5% e o de suínos
cresceu 0,2%, enquanto o de frangos ficou estável. no pe-
ríodo analisado, foram abatidos 6,54 milhões de cabeças
de bovinos sob inspeção sanitária, totalizando 1,72 milhão
de toneladas de carcaças bovinas. Isso representa retra-
ção de 6,8% em relação ao mesmo trimestre de 2020 e de
12,7% em relação ao trimestre anterior.

Quanto aos suínos, foram abatidos no primeiro trimes-
tre deste ano 12,53 milhões de cabeças, acumulando peso
de carcaças de 1,15 milhão de toneladas. o aumento foi de
7,2% na comparação anual e de 2,5% na trimestral.

o abate de frangos no período da pesquisa totalizou
1,55 bilhão de cabeças, com peso acumulado das carcaças
de 3,63 milhões. o acréscimo na comparação anual foi
de 4,3% e na trimes-
tral, de 1,6%.

A aquisição de leite
chegou a 6,52 bilhões de
litros, o que representa
alta de 1,3% em relação
ao primeiro trimestre
de 2020 e queda de 3,3%
na comparação com o
trimestre anterior. Por
outro lado, a aquisição
de peças de couro pelos
curtumes caiu 6,6% na
comparação anual e 8%
na trimestral, somando
7,07 milhões de peças
inteiras de couro cru.

Foram produzidos
972,94 milhões de dúzias de ovos de galinha nos três pri-
meiros meses deste ano, o que representa quedas de 0,1%
na comparação anual e de 1,8% em relação ao último tri-
mestre de 2020.

Exportação
o volume de carnes bovinas exportadas pelo Brasil deve

ser de 2,2 milhões de toneladas até o fim deste ano. A es-
timativa, 8,8% maior do que o total de 2019, foi divulgada
pela Associação Brasileira das Indústrias exportadoras de
Carnes (Abiec), que representa 32 empresas.

Caso a previsão se confirme, o setor deve encerrar o
ano com faturamento de us$ 8,53 bilhões, 11,8% acima
do atingido no ano passado. de janeiro a novembro, as
vendas somaram 1,84 milhão de toneladas, superando em
9% o volume registrado nesse intervalo, em 2019. Ao lon-
go dos últimos onze meses, o faturamento cresceu 13,9%,
chegando a us$ 7,76 bilhões.

segundo a Abiec, o desempenho do setor está asso-
ciado à relação que o Brasil mantém com a China, prin-
cipal destino das exportações brasileiras de carne.

Para 2021, a projeção deve ser "mais conservadora",
disse o presidente da Abiec, Antônio Camardelli. espera-
se que o volume exportado aumente 6%, alcançando 2,14
milhões de toneladas e gerando alta de 3% no fatura-
mento, com receita total de us$ 8,78 bilhões. (ABr)

Produção de suínos e de frangos cresceu

Confiança da indústria
aumenta 4,8 pontos em maio

bAlAnço

Econômica

4 n EconomiA
ohoje.com

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021

Abate de
bovinos cai
10,3% no
primeiro
trimestre do ano

O abate 
de bovinos
recuou 10,3%,
o de suínos
aumentou 
4,9%

Após quatro quedas con-
secutivas, o Índice de Con-
fiança do empresário Indus-
trial (Icei), divulgado pela
Confederação nacional da In-
dústria (CnI), subiu 4,8 pontos
em maio, na comparação com
abril, e atingiu 58,5 pontos,
em uma escala que vai de 0 a
100 pontos, tendo, na marca
dos 50 pontos, a linha de cor-
te entre confiança e falta de
confiança por parte do em-
presário brasileiro.

de acordo com a CnI, “esse
crescimento reverte parte da
queda ocorrida entre janeiro
e abril deste ano de 9,4 pon-
tos”. na comparação com
maio de 2020, mês em que as

indústrias foram obrigadas a
paralisar suas atividades de-
vido à pandemia, o Icei re-
gistra alta de 23,8 pontos.

segundo o gerente de Aná-
lise econômica da CnI, Mar-
celo Azevedo, a confiança do
empresário voltou a se afas-
tar da linha divisória de 50
pontos, o que demonstra me-
lhora da percepção do em-
presário em relação às atuais
condições do país. “É impor-
tante notar que, neste ano, o
índice sempre esteve acima
dos 50 pontos, o que significa
que, em nenhum momento, o
empresário deixou de ter con-
fiança. Mas, agora em maio,
percebemos que ela está mais

forte e disseminada”, avalia
Azevedo.

o levantamento aponta
que “todos os componentes do
índice de confiança da in-
dústria tiveram forte avanço
no mês de maio de 2021”,
com destaque para o Índice
de Condições Atuais, que cres-
ceu 5,3 pontos, chegando a
50,2 pontos, ultrapassando a
linha divisória de 50 pontos.

Já o Índice de expectativas
cresceu 4,5 pontos, ficando
em 62,6 pontos, bem acima da
linha divisória de 50 pontos.
de acordo com a CnI, o re-
sultado indica “otimismo em
relação aos próximos seis me-
ses”. (ABr)

sete em cada dez micro, pequenas ou médias empresas
(73,4%) do país estão fazendo vendas online durante a pan-
demia do novo coronavírus. Isso é o que revelou uma pes-
quisa feita pela serasa experian com 508 empreendedores,
realizada no mês de fevereiro. desse total, 83,1% preten-
dem manter a realização dos negócios pela internet mes-
mo quando a pandemia acabar. dentre os canais mais uti-
lizados para as vendas estão as redes sociais, principalmente
o WhatsApp (72%). na pesquisa, os entrevistados revela-
ram ainda que a venda online ajudou a atingir públicos di-
ferentes (51% das respostas mencionaram isso), criou
mais exposição para o seu negócio (44,8%) e permitiu atin-
gir novas regiões (34,5%). (ABr)

ExPREssA
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Raphael Bezerra

durante a sessão de ontem
na Câmara de goiânia, os ve-
readores repercutiram o pa-
cote de medidas do prefeito
Rogério Cruz (Republicanos)
para a retomada econômica,
durante a sessão ordinária
de ontem. Pelo seu alcance so-
cial e econômico, vereadores
afirmaram que esse conjunto
de matérias vai impactar de
forma favorável o setor eco-
nômico da capital, por ser o
pontapé inicial da retomada
das atividades comerciais,
prejudicadas fortemente pela
pandemia da Covid-19. 

o pacote de medidas anun-
ciado na noite de terça-feira
(11), que contou com a pre-
sença do prefeito e de repre-
sentantes do setor produtivo, é
considerado como o mais van-
tajoso Programa de Recupera-
ção Fiscal (Refis) da história de
goiânia, e que visa mitigar os
reflexos socioeconômicos da
pandemia. entre os meses de
junho e julho, a prefeitura abri-
rá rodada de negociação com
devedores que incluirá des-
contos de até 99% em multas e
juros decorrentes da inadim-
plência; redução de 50% no
valor de taxas e de penalidades
por infração à legislação mu-
nicipal; possibilidade de par-
celamento em até 60 vezes,
entre outros benefícios.

A carteira da dívida Ativa
da Prefeitura de goiânia tem
423.827 títulos, entre impostos,
taxas, multas, entre outros cré-
ditos que, juntos, somam R$ 8,3
bilhões. os grandes débitos,
quando superiores a R$ 100
mil, representam cerca de 85%
desse total. Hoje, em média, a
taxa de inadimplência tribu-
tária de goiânia é de 30%.

o projeto que trata do Refis
foi lido no início da sessão or-
dinária, juntamente com a ma-
téria que reduz alíquotas do
Imposto sobre transmissão de
Imóveis (IstI) por 30 dias, que
Rogério Cruz enviou à Câmara. 

o vereador Clécio Alves
(MdB), 1º vice-presidente da
Câmara, disse que participou
do ato de assinatura, pelo pre-
feito, dos dois projetos, em ato
no Paço Municipal, com o fó-
rum empresarial. “eu disse ao

prefeito Rogério Cruz que não
existe no Brasil, hoje, nenhuma
capital ou que não seja capital,
que tenha elaborado dois pro-
jetos tão importantes, num mo-
mento tão importante, como
goiânia está fazendo". 

Clécio salientou que goiânia
viveu, da mesma forma que ou-
tras cidades, todas as dificul-
dades, e continua vivendo, e
que o prefeito, “sensível às di-
ficuldades que o comércio, pro-
fissionais liberais ou pessoas
passam e que precisam trans-
ferir ou seus imóveis ou escri-
turar os seus imóveis, manda
para esta Casa dois projetos
como esses”.  

“se todos os projetos que
viessem para que nós, verea-
dores, pudéssemos apreciar
fossem assim, seria só festa, só
alegria, só comemoração. eu
tenho certeza de que, em tem-
po recorde, com o máximo de
agilidade possível, nós possa-
mos apreciar e aprovar essas
matérias, que vêm de encontro
aos interesses dos goianien-
ses e de todas as representati-
vidades da cidade”, pontuou o
emedebista. “eu me realizo
como vereador, recebendo ma-
térias dessa natureza, dessa

envergadura, neste momento
tão importante”. 

Para o vereador Anselmo
Pereira (MdB), essas questões
que tratam da recuperação fi-
nanceira no município de goiâ-
nia são fundamentais. “temos
a crise financeira provocada
pela Covid-19 e temos aqui
uma grande oportunidade de
fazermos transferências de
imóveis a custo, às vezes, de
baixíssima renda, de R$ 200 mil
para baixo, com alíquota de
0,25%, quando na verdade,
hoje, é 2%.”, explicou, lem-
brando que, em relação à re-
cuperação fiscal, há, inclusive,
perdão de multas, perdão total,
e tem 60 dias para o contri-
buinte se habilitar. “essa é uma
das maiores oportunidades de
recuperação fiscal do municí-
pio que eu conheço nos últimos
20 anos, que vai do setor pro-
dutivo ao cidadão mais pobre”. 

A partir de agora, segundo
Anselmo Pereira, a atribui-
ção da Câmara é dar celeri-
dade para trazer a recupera-
ção fiscal, “não da prefeitura,
porque ela está muito bem,
mas dos munícipes que pre-
cisam se recuperar para gerar
agora produção e riqueza
para o nosso município”. 

Por sua vez, Kleibe Morais
(MdB) fez um lembrete. “É pre-
ciso que os munícipes de goiâ-
nia fiquem atentos às atitudes
desse grande gestor, que é pre-
feito Rogério Cruz”, disse. “são
dois projetos excelentes, de
grande magnitude, que alcan-
çam diretamente às famílias e
o bolso de cada goianiense,
que são o Refis e a redução de
alíquotas do IstI”. e concluiu
que “o prefeito, com muita
sensibilidade, perspicácia, au-
dácia e coragem, coloca esses

dois projetos nesta Casa, que
tem a obrigação de dar uma
resposta para a sociedade goia-
niense e acelerar a votação
desses projetos”. 

o vereador republicano
leandro sena também desta-
cou a decisão do prefeito. “no
momento em que vivemos na
pandemia, em que famílias,
muitas vezes, têm sido vítimas
da Covid-19, muitas vezes, sem
esperança, Rogério Cruz lança
esse pacote de medidas”, pon-
tuou. “o prefeito, já realizando
nesses cinco meses projetos
de grande relevância para os ci-
dadãos goianenses, como é o
caso do IPtu social e o pro-
grama Renda Família, agora
propõe o Refis e do IstI. “esse
pacote vai de encontro à reto-
mada para o fortalecimento
da economia, para a geração de
empregos e também ajudando
as entidades sociais do muni-
cípio de goiânia”. 

os vereadores Henrique
Alves (MdB) e Cabo sena (Pa-
triota) também destacaram a
sensibilidade de Rogério Cruz
com as causas sociais e eco-
nômicas de goiânia. “o paco-
te de medidas importantes só
foi possível graças a um bom
planejamento da gestão de
Rogério Cruz. Parabenizo tam-
bém a gestão do secretário de
saúde, durval Pedroso, pois
ainda esta semana vamos atin-
gir a marca histórica de mais
de 500 mil pessoas vacinadas
com a primeira dose contra a
Covid-19”, disse Henrique Al-
ves. “o prefeito deixará sua
marca de governança a todos
os munícipes. esse pacote tra-
rá uma revolução na geração
de emprego, na economia e no
social”, aposta Cabo sena. (Es-
pecial para O Hoje)

Pelo seu alcance econômico, vereadores afirmaram que esse conjunto vai impactar de forma favorável o retorno da economia

Prefeito Rogério Cruz (Republicanos)

Entre os meses
de junho e julho,
a prefeitura abri-
rá rodada de ne-
gociação com de-
vedores que in-
cluirá descontos
de até 99% em
multas e juros

Vereadores avaliam pacote
de medidas de retomada 

85% dos
débitos são
superiores a 
R$ 100 mil 
com média de
inadimplência
de 30%

Conceito 
Freemium

o mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Vacina nos EUA
Milhares de brasileiros com resi-

dência na Flórida e outros estados nor-
te-americanos já foram vacinados lá,
de diferentes idades – desde adoles-
centes até idosos. Alguns deles pos-
suem o green card e viajaram recen-
temente para estados unidos e foram
vacinados com as doses da Pfizer da
da Jansen, dois laboratórios renoma-
dos do país. outros empresários pre-
param a viagem em família. os grupos
aproveitam para passar temporada
em férias ou em home office. e mul-
tinacionais americanas passaram a pa-
gar viagens para centenas de funcio-
nários estrangeiros residentes no Bra-
sil, para se vacinarem nos euA. A Co-
luna apurou que fundos de private
equity pagam a viagem de funcioná-
rios como “prêmio”.

Mandarim na praça
Por falar em estrangeiros no Bra-

sil, os chineses já controlam todo o
mercado popular da saara no Centro
do Rio de Janeiro. 

Festa na floresta
É notório e complacente o si-

lêncio do Ministério das Comuni-
cações sobre a entrada da tecnolo-
gia chinesa em detrimento da na-
cional (mais barata) no Programa
Amazônia Conectada.

Regra é regra
lembram da senhora ‘esquecida’

que apareceu após o prazo de resga-
te da Caixa com o bilhete premiado
da Mega da virada? Perdeu mesmo o
prêmio de R$ 162 milhões.

Ganho & retorno
Por falar em loterias da Caixa,

elas arrecadaram R$ 3,8 bilhões
apenas no 1º trimestre deste ano –
e repassaram R$ 1,9 bilhão aos pro-
gramas sociais.

A volta 2.0
Renato naegele, novo diretor de agronegócio do

BB, que já foi do marketing do banco nas eras PsdB
e Pt (no meio do mensalão), foi apadrinhado por
um consórcio de políticos ruralistas supraparti-
dários. o publicitário era próximo da turma que
se enrolou no com o mensalão.

Yankee sem-vergonha
Por essa nem a união esperava. A Agu conse-

guiu derrubar na Justiça dos estados unidos (Co-
marca de Columbia, em Washington) uma ação de
um cidadão norte-americano preso por tráfico e ex-
traditado do Rio de Janeiro para lá em 1992. ele
queria, acreditem, us$ 300 bilhões em indenização
por danos morais e físicos.

What?!
o sujeito alegou, sem provas no processo,

que foi torturado pela polícia aqui e que impla-
taram-lhe – acredite, também – um chip na cabeça
para monitorar seus pensamentos.  tortura e ex-
torsão contra presos no Brasil, não se pode duvi-
dar mesmo. Mas ele perdeu a razão ao falar do
chip. nem a nAsA tem isso. 

Risco e dever
Causou surpresa entre autoridades de segu-

rança do Rio a posição da defensoria Pública geral
do Rio de Janeiro, que recomenda suspensão de uma
operação em caso de morte de policial. A ideia é hu-
manitária. Mas para a PM e PC, o bandido, nesta in-
terpretação, vai para o confronto.

Conselheiro 
um dos principais assessores e conselheiros da

ministra damares Alves (MdH), o advogado Paulo
Fernando Melo foi exonerado e volta à Câmara dos
deputados como assessor do PtB em posto estraté-
gico para auxiliar nas pautas governsitas. 

Bolso do cidadão
o consumo em restaurantes, bares, lanchone-

tes e padarias registrou queda de 34,2% em mar-
ço de 2021, em comparação com o mesmo perío-
do de 2019, apontam os índices da FIPe em parceria
com a Alelo. enquanto os supermercados conti-
nuam apresentando números positivos, com au-
mento de 7,3% no valor gasto do consumidor.  

o ex-secretário de Comu-
nicação da Presidência da Re-
pública Fabio Wajngarten de-
clarou à CPI da Pandemia nes-
ta quarta-feira (12) que a cam-
panha “o Brasil não pode pa-
rar”, produzida em março de
2020, circulou sem autoriza-
ção. no entanto, ele foi acusa-
do de mentir sobre o endosso
do governo ao tema.

o discurso da campanha
incentivava que a população
brasileira continuasse a tra-
balhar normalmente durante
a pandemia de covid-19, com
isolamento apenas para os
idosos. Wajngarten admitiu
que a campanha foi produzida
pela secom, mas afirmou que
ela estava “em fase de testes”
quando foi tornada pública
por um “vazamento”, atribuí-
do ao ministro luiz eduardo
Ramos, então chefe da secre-
taria de governo. “em ne-
nhum momento essa campa-
nha teve autorização de vei-
culação. de fato, as peças fo-
ram concebidas e estavam em
fase de avaliação. ela circulou
no grupo do Whatsapp de mi-
nistros. o ministro Ramos as-
sumiu esse disparo acidental.

o teor da campanha foi
alvo da CPI por representar
um endosso do governo fe-
deral à pressão contra o iso-

lamento social, medida sani-
tária para impedir a disse-
minação da covid-19. Wajn-
garten disse que o governo
não chegou a veicular as pe-
ças de propaganda. no en-
tanto, o senador Renan Ca-
lheiros (MdB-Al), relator da
CPI, mostrou postagens nas
redes sociais do Planalto e da
própria secom com a marca
“o Brasil não pode parar”.

“vossa senhoria, com todo
o respeito, mente, porque está
aqui a postagem oficial. este é
o primeiro caso de alguém
que vem à CPI e, em despres-
tígio da verdade e do Con-
gresso, mente.

Renan chegou a pedir a
prisão em flagrante de Wajn-
garten, que falava na condição
de testemunha. A medida foi
negada pelo presidente da CPI,
senador omar Aziz (Psd-AM).
o presidente da comissão aco-
lheu a sugestão do senador
Humberto Costa (Pt-Pe) de
encaminhar o depoimento ao
Ministério Público Federal.
Além disso, ponderou que,
apesar das contradições, Wajn-
garten terminou por fornecer
à CPI uma documento impor-
tante: a carta do laboratório
Pfizer, endereçada à cúpula do
governo, oferecendo a vacina
contra covid-19.

Contradições
As versões de Wajngarten

sobre a história da campanha
“o Brasil não pode parar” se
alteraram durante a audiên-
cia. o senador tasso Jereissa-
ti (PsdB-Ce), primeiro a le-
vantar o assunto, comentou
que o vídeo da campanha con-
traria todas as orientações de
especialistas em saúde públi-
ca e observou que a sua vei-
culação foi proibida pelo su-
premo tribunal Federal (stF). 

“ou foi produzido pela se-
com ou havia um grupo de co-
municação distribuindo esse
tipo de vídeo aos ministros,
porque ele foi difundido pelos
ministros do governo Bolsona-

ro. eu queria que fosse isso
bem esclarecido.

o senador Humberto Costa
(Pt-Pe) destacou que a própria
secom havia assumido a au-
toria da campanha logo depois
que ela se tornou pública, e co-
brou essa confirmação do ex-
secretário.

“A secom assumiu a res-
ponsabilidade por aquela cam-
panha negativista, negacionis-
ta, defensora da imunidade de
rebanho. ninguém faria uma
campanha dessa sem que o
presidente da República tives-
se conhecimento e que vossa
senhoria também, como se-
cretário de Comunicação, ti-
vesse conhecimento.

Aos dois senadores, Wajn-
garten respondeu não se re-
cordar se ela havia sido pro-
duzida pela secom e disse que
ela tinha circulado “de forma
orgânica” pelas redes sociais,
sem amparo oficial.

Wajngarten confirmou, ain-
da, que a secom contratou in-
fluenciadores digitais para pro-
mover campanhas do governo
sobre a pandemia, mas negou
conhecimento de que essa es-
tratégia fosse usada também,
de forma autônoma, pela Pre-
sidência da República. segundo
o ex-secretário, não havia um
assessoramento paralelo de co-
municação ao presidente Jair
Bolsonaro. (Agência Senado)

Renan chegou a pedir a prisão
do ex-secretário

Governador se reuniu com prefeitos e mebros do MP-GO

Fábio Wajngarten revelou carta da Pfizer oferecendo vacina ao Governo Federal em 12 de setembro

Após reunião por meio de videoconferência com pre-
feitos, Ministério Público do estado de goiás (MP-go), re-
presentantes de entidades empresariais e de trabalha-
dores da pesca e do turismo, o governador Ronaldo Caia-
do definiu, nesta quarta-feira (12/05), flexibilizar o decreto
estadual 9.862 e liberar a pesca esportiva na região do
Rio do Araguaia, com obediência rigorosa de protocolos
sanitários para evitar a contaminação pela Covid-19. A
decisão foi tomada após ouvir todos os envolvidos. no en-
tanto, continuam proibidos acampamentos, festas, ca-
minhadas ecológicas, entre outras atividades que pro-
voquem aglomeração.

“Precisávamos definir a extensão do que podia ser li-
berado”, destacou o governador Ronaldo Caiado ao jus-
tificar a reunião para debater um novo texto do decre-
to. Agora, uma minuta do documento será redigida pela
secretaria de estado de Meio Ambiente e desenvolvi-
mento sustentável (semad), que terá crivo do MP-go, pre-
feitos e participantes do encontro, para posterior assi-
natura do chefe do executivo estadual e publicação no
diário oficial do estado. 

“temos que ter responsabilidade nesse momento de
garantir um protocolo capaz de não provocar nas praias
do Araguaia uma situação semelhante à que vivemos
após o Ano novo e Carnaval”, afirmou Caiado.“Quando
se faz um decreto é para proteger vidas”, finaliza. 

Caiado autoriza
pesca esportiva
na temporada
do Araguaia

Senadores apontam contradição
de Wajngarten em depoimento
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Victor Pimenta

o goiás segue anunciando
seus reforços visando o início
da série B e nesta quarta-fei-
ra (12/05), três novos contra-
tados foram oficializados nas
redes sociais do clube esme-
raldino. tratam-se do volan-
te Caio vinícius que chega
por empréstimo, do meia ata-
cante dieguinho e do zaguei-
ro Reynaldo, que estava no
futebol português.

Caio Vinícius
o volante já vinha sendo

sondado pela diretoria esme-
raldino e sua contratação é por
empréstimo junto ao Flumi-
nense. o jogador de 22 anos,
passou pelo londrina antes de
chegar as categorias de base
do clube tricolor. no início de
2020, atuou no Atlético goia-
niense antes do início da pan-
demia. depois foi emprestado
ao oeste para a disputa da
série B, onde fez vinte e cinco
jogos e um gol marcado. na
atual temporada, apenas duas
partidas. ele já foi regulariza-
do no BId e pode estrear com
a camisa esmeraldina.

Dieguinho
o meia já estava há um

certo tempo treinando com
seus novos companheiros, em-
bora não tenha sido anuncia-
do. Após apuração da equipe
de esportes do jornal o Hoje,
foi confirmado sua negociação
junto ao Boa esporte. o joga-
dor de 25 anos tem passagens
por outros clubes cariocas e na

atual temporada fez onze jo-
gos pelo time mineiro.

Reynaldo
um reforço para a defesa

esmeraldina e que vem do fu-
tebol português. Revelado no
Athletico Paranaense, ainda
passou pela base da Ponte
Preta, onde se profissionali-
zou. Foi negociado com a
tombense após dois anos de
profissional e na última série
B, defendeu o Juventude e
conquistou o acesso para a
elite nacional. Foram doze
jogos antes de se transferir
para o Moreirense, de Portu-
gal. Atuou em apenas uma
partida em terras lusas.

Outros na mira
A diretoria esmeraldina vai

buscando se reforçar ainda
mais visando o início da série
B. Após a apresentação de Alef
Manga, nesta última terça-fei-
ra (11/05), outros nomes foram
especulados e estariam no ra-
dar de contratações do goiás.
Clube negou interesse em re-
torno de centroavante.

três nomes surgiram nes-
ta terça-feira e tratam-se do
volante Betinho (29), do sport
e do meia luan dias e do
atacante dadá Belmonte, am-
bos do água santa. o primei-
ro está no clube pernambu-
cano desde 2020, onde dis-
putou a série A. na atual tem-
porada foram oito partidas
com a camisa do rubro-negro
pernambucano.

o atacante dadá Belmonte
(24) é revelação do salgueiro e

ainda passou por Ponte Preta e
náutico. o jogador que per-
tence ao água santa, na tem-
porada 2021 fez doze jogos e
marcou dois gols. Junto com
ele, outro interessado é o meia
luan dias (23), que foi revela-
do no próprio clube paulista e
esteve emprestado à Ponte Pre-
ta no ano passado. Foram onze
partidas na atual temporada.

outro nome chegou a ser
especulado, mas a diretoria
negou, foi o retorno do ata-
cante Rafael Moura, que esta-
va no goiás nos dois últimos
anos. sem clube desde que
saiu da equipe esmeraldina,
ele chegou a ter interesse de
outras equipes das séries A e
B, mas não avançou nas ne-
gociações. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Goiás anuncia
mais dois contra-
tados: volante
Caio Vinicius e
meia Dieguinho
são oficializados

Ao mesmo tempo em que se
prepara para a disputa das fi-
nais do Campeonato goiano,
contra o grêmio Anápolis, o
vila nova já vai se planejando
para a disputa da série B do
Campeonato Brasileiro, que
tem início previsto para o pró-
ximo dia 29.  desde domingo
(9), quando confirmou sua pre-
sença na decisão do goianão,
algo que não acontecia desde
2017, o tigre já teve seu nome
ligado a quatro atletas. entre-
tanto, apenas o lateral-direito
danilo Belão (foto), de 24 anos,
foi confirmado como reforço
vilanovense para a sequência
da temporada de 2021.

natural da cidade de Piran-
gi, no interior de são Paulo, Be-
lão estava atuando pela Cal-
dense, de Minas gerais, onde
disputou 11 partidas no ano.
esta será sua segunda passa-
gem pelo estado de goiás. em
2018, o defensor defendeu as
cores do Itumbiara no esta-
dual e na série d do Campeo-
nato Brasileiro. o jogador che-
ga ao Colorado por empréstimo
junto ao Inter de lages, de san-

ta Catarina, dono de seu passe.
Apesar de não terem sido

oficializados, outros três jo-
gadores possuem acerto ver-

bal com o clube e devem ser
os próximos anunciados. um
deles, inclusive, é cria da pró-
pria base colorada. o meia

João lucas, de 20 anos e que
se destacou disputando a
atual edição do Campeonato
goiano pelo Iporá, retornará

ao vila nova, onde esteve do
sub-15 ao sub-20.

Por fim, os dois nomes res-
tantes virão da Aparecidense.
o zagueiro Renato e o atacan-
te Cardoso, que estavam no Ca-
maleão desde o ano passado,
também estão acertados com
o tigre. Renato é cria das ca-
tegorias de base do Interna-
cional e, além da Apareciden-
se, atuou também pelo Crac
aqui em goiás. Já Cardoso co-
meçou no trindade e também
já passou por Jataiense, grê-
mio Anápolis e Iporá.

Interesse
Além de Renato e Cardoso,

outro jogador da Aparecidense
aparece no radar do vila nova.
de acordo com o repórter Pau-
lo Massad, da Rádio sagres
730, o também zagueiro Ricar-
do é mais um nome observado
pelo tigre. Ainda não há um
acerto entre as partes, que se-
guem negociando. o Colorado
tem também a intenção de
acertar a chegada de mais um
ou dois atacantes. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

O lateral Danilo Belão é o primeiro nome do Tigre para a Sèrie B

Vila já tem quatro reforços para a Segundona
VILA NOVA

Lucas Merçon

rEforços no Verdão

Matheus Alves/Vila Nova FC

Volante Caio
Vinícius estava
por último no
Fluminense 
e vem
emprestado 
até o final da
temporada
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Felipe André

A liderança do Atlético goia-
niense no grupo F está ameaça-
da. o rubro-negro ficou no em-
pate sem gols contra o Palestino-
CHI e pode ser ultrapassado pelo
libertad-PAR, que entram em
campo hoje. o duelo contra os
chilenos aconteceu na noite de
ontem no estádio Antônio Ac-
cioly e contou com duas expul-
sões, uma para cada lado. Com o
resultado, os donos da casa che-
garam aos oito pontos, enquan-
to os visitantes marcaram o pri-
meiro na competição.

“Achei a arbitragem muito
diferente do que estamos acos-
tumados em termos de liber-
tadores e sul-Americana, que
deixa o jogo acontecer. não
quero ficar falando mal do ár-
bitro, mas ele picotou a parti-
da, amarelou rapidamente
meu time no primeiro tempo e
quase que ameaçando meus jo-
gadores. Muitas faltas que são
mais que normais e deram
amarelo, a expulsão foi desne-
cessária pelo primeiro amare-
lo”, avaliou o treinador Jorgi-
nho sobre o árbitro equato-
riano, Carlos orbe.

o Palestino-CHI entrou em
campo com chances minimas
de se classificar para a próxima
fase, mas disputou o primeiro
tempo como se fosse o líder do
grupo. os 45 minutos iniciais
pode ser divididos em duas
partes, na primeira que foram
os 20 minutos iniciais só deu a
equipe visitante. o Atlético

goianiense foi acuado jogando
como mandante e viu os chile-
nos criarem as primeiras opor-
tunidades. 

Com menos de dois minutos
o goleiro Fernando Miguel pre-
cisou trabalhar. villanueva co-
brou falta na cabeça de Romo
que cabeceou em cima do go-
leiro atleticano, mas o impedi-
mento havia sido marcado. o
Palestino continuou pressio-
nando e forçando o erro dos
donos da casa. sem um cen-
troavante fixo, o técnico José
luis sierra deu liberdade para
luis Jimenez atuar entre as li-
nhas de marcação e criar difi-
culdade para o rubro-negro.

Após os 20 minutos iniciais,
o Atlético goianiense equili-
brou a partida e conseguiu im-
por o próprio ritmo de jogo. Jor-
ginho colocou Marlon Freitas
ao lado de João Paulo e subiu a
marcação na saída de bola dos
visitantes. em duas chances
seguidas os donos da casa rou-
baram a bola no campo de
ataque e levaram perigo ao
goleiro toselli. Janderson, Zé
Roberto e João Paulo passa-
ram perto de abrir o placar. os
chilenos então optaram pela
bola longa e ainda assustaram
com Ahumada.

o árbitro equatoriano, Car-
los orbe, apitou 13 faltas no pri-
meiro tempo. Com uma dispu-
ta física e com o padrão que ele
mesmo estabeleceu ao aplicar
o cartão amarelo para João
Paulo com dois minutos de
jogo, ele aplicou a “tarjeta” em

mais três oportunidades, para
Janderson, Benitez e suárez.

o segundo tempo começou
com o árbitro Carlos orbe man-
tendo o critério de aplicar cartão.
Com menos de 30 segundos Wil-
lian Maranhão cometeu falta e
recebeu o primeiro amarelo,
três minutos depois parou um
contra-ataque do Palestino de
maneira dura e recebeu o se-
gundo, sendo assim expulso. o
lance anterior à expulsão, colo-
cou o rubro-negro reclamando
de uma possível recuada de um
atleta do Palestino para o golei-
ro toselli, que não foi marcada.

Jorginho optou por não re-
compor o meio-campo e ape-
nas recuou Marlon Freitas e
João Paulo para formar duas li-
nhas com quatro jogadores.
depois de trinta minutos com
um a menos, a quantidade de
jogadores foi igualada, quando
Agustin Farias cometeu falta
para parar um contra-ataque e
recebeu o segundo cartão ama-
relo, sendo expulso.

Com 10 para cada lado, o

Atlético goianiense voltou a
subir a linha de marcação e in-
comodar o Palestino. em três
lances consecutivos o rubro-ne-
gro passou perto de inaugurar
o marcador, com Marlon Frei-
tas, Janderson e um desvio da
própria equipe chilena. os mi-
nutos finais se tornaram ataque
contra defesa em um ritmo
frenético por parte dos donos
da casa, mas não foi o suficiente

para vencer a partida.
na próxima, e penúltima ro-

dada, o Atlético goianiense vai
novamente atuar como man-
dante, quando recebe o libertad-
PAR na próxima quarta-feira
(19), no estádio Antônio Accioly,
às 19h15 (horário de Brasília). o
Palestino-CHI, por sua vez, vai vi-
sitar o newell’s old Boys-ARg no
dia seguinte, às 19h15. (Especial
para O Hoje)

Atlético Goianiense e Palestino-CHI não saem
do zero a zero, mas ambos tiveram um atle-
ta expulso, Willian Maranhão pelos man-
dantes e Agustin Farias pelos visitantes

Duas ExpulsõEs e nada de gols

Willian Maranhão e Ahumada disputando bola no empate sem gols no Antônio Accioly

Afonso Cardoso

Data: 12 de maio, 2021; Local: estádio antônio accioly, em Goiâ-
nia-Go; Horário: 21h30 (de brasília); Árbitro: Carlos orbe-eQU; As-
sistentes: byron Romero-eQU e Christian lescano-eQU; Cartões
vermelhos: Willian Maranhão (aCG) e agustin Farias (Plt)

tÉCnICa

Atlético: Fernando Miguel;
Dudu (Danilo Gomes), nathan,
Éder e Igor Cariús; Willian Ma-
ranhão, Marlon Freitas e João
Paulo; Janderson (Matheus oli-
veira), andré luis (arnaldo) e Zé
Roberto (Pablo Dyego). 
Técnico: Jorginho

Palestino: Cristopher toselli;
bruno Romo, Cristian Suárez e
Pablo alvarado; Jonathan beni-
tez (Soto), agustin Farias, Misael
Dávila (Carrasco), César Cortes,
Carlos Villanueva e ahumada
(Sánchez Sotelo); luis Jimenez.
Técnico: José luis Sierra

Atlético-GO 0x0 Palestino-CHI 
(Copa Sul-Americana)

t
FichA



João Paulo Alexandre

o Zoológico de goiânia foi
reaberto ao público na última
quarta-feira (12) após ficar
dois meses fechado em 2021
devido à pandemia do novo
coronavírus. o local funcio-
nará de quarta a domingo,
das 8h30 às 17 horas - com
vendas de ingressos até as 16
horas-, e vai contar com 50%
de capacidade máxima. A
Agência Municipal de turis-
mo, eventos e lazer (Agetul)
destaca que todos os proto-
colos recomendados pela se-
cretaria Municipal de saúde e
vigilância sanitária.

o novo decreto traz que
os frequentadores devem res-
peitar o distanciamento de 1,5
metro entre cada pessoa, uso
obrigatório de máscaras, afe-
rição de temperatura e álcool
em gel 70%. segundo o pre-
feito de goiânia, Rogério Cruz,
a reabertura foi possível de-
vido à diminuição dos índices
de ocupação de leitos de uni-
dade de terapia Intensiva
(utI) e entre outros fatores. o
chefe do executivo municipal
destacou, ainda, que os cui-
dados não podem ser relaxa-
dos para evitar a transmissão
do novo coronavírus.

“Cada um que frequentar o
Zoológico terá a responsabili-
dade social de fazer uso corre-
to da máscara, lavar as mãos ou
passar álcool em gel e manter
o distanciamento das pessoas.
É importante lembrar que com-
pete a cada um cuidar de si
mesmo”, afirmou o prefeito.

A liberação do espaço de la-
zer ocorreu após novo decreto
municipal que foi publicado na
última terça-feira (11). A pri-
meira vez que o Zoológico foi
fechado foi em fevereiro do
ano passado, logo no início da

pandemia, mas foi reaberto
em dezembro do ano passado.
Já em 1º de março deste ano,
o Zoológico foi fechado nova-
mente, conforme determina-
ção do decreto 1.646/2021. A
decisão foi influenciada pelo
aumento de casos e de mor-
talidade causada pela Covid-
19. Assim como a alta na ocu-
pação dos leitos de enfermaria
e de utI que resultaram em fi-
las de espera.

Histórico
o Parque Zoológico de goiâ-

nia foi fundado em 1956, pelo
encarregado e morador do
lago das Rosas, saturnino Ma-
ciel de Carvalho. Por mais que
o espaço já fosse um ponto de
lazer e recreação na época, so-
mente após essa data, com a
doação de alguns animais pelo
ornitólogo e professor José Hi-
dasi, o espaço surgiu, bem
como o Museu de Zoologia.

o Zoológico passou por

uma grande reforma apenas
uma vez, em junho de 2009.
na ocasião, todo o espaço físi-
co foi reparado pela prefeitu-
ra. As obras duraram três anos
e a reabertura ocorreu em
2012. na época, o espaço con-
tava com 512 animais. o nú-
mero de moradores aumentou
para 522 em 2015, onde eram
212 aves, 175 mamíferos e 135
répteis. Atualmente são 480
animais nos locais.

Até o final do século XIX, o
zoológico consistia mera-
mente em locais para exposi-
ção de animais com a finali-
dade exclusiva de entreteni-
mento para quem visitava o
local. Porém, a Agutul afirma
que houve uma crescente
preocupação sobre o bem-es-
tar de animais que estavam
nesses locais, o que permitiu
uma profunda reavaliação do
papel dos zoológicos e de sua
importância na preservação
da vida selvagem.

Atualmente os zoológicos
têm um perfil bastante dife-
renciado, mas três objetivos
norteiam o funcionamento de
qualquer espaço moderno. (1)
apoiar projetos e ações rela-
cionadas à conservação de es-
pécies animais, especialmen-
te aquelas ameaçadas de ex-
tinção; (2) oferecer apoio para
pesquisas científicas voltadas
ao comportamento e bem-es-
tar animal e (3) promover um
aumento da sensibilização do
público para questões volta-
das para a conservação am-
biental por meio de práticas
de educação ambiental.

os 480 animais presentes
no local pertencem a 118 es-
pécies de aves, répteis e ma-
míferos. eles recebem cuida-
dos permanentes de uma
equipe multiprofissional com-
posta por 90 funcionários que
garantem o bem-estar, ali-
mentação balanceada e tra-
tamento veterinário adequa-

do. outro dado importante é
que um terço dos animais do
Zoológico de goiânia é oriun-
do do Centro de triagem de
Animais silvestres (Cetas) do
Ibama. A função é recepcio-
nar e reintroduzir esses ani-
mais silvestres que foram res-
gatados ou apreendidos.

o Zoológico de goiânia
também permite a reprodu-
ção de espécies e isso ajuda a
manter  populações ameaça-
das para fins de conservação.
o espaço conta, atualmente,
com 28 espécies ameaçadas de
extinção. Alguns exemplos são
anta, lobo-guará, macaco ara-
nha, tamanduá bandeira, onça
pintada, ararajuba, arara azul
e papagaio de peito roxo.

Parceria com a SME
outra parceria que benefi-

cia o funcionamento do Zoo é
realizada com a secretaria Mu-
nicipal de educação (sMe) que,
juntos, mantêm o núcleo de
educação Ambiental (neA).
esse movimento é composto
por educadores multidiscipli-
nares que são responsáveis
por recepcionar e desenvolver
atividades com escolas e insti-
tuições que visitam o Zoo. se-
gundo a secretaria, isso é mui-
to além do que uma visita
guiada e acaba desenvolvendo
atividades com temas voltados
à conservação de espécies, pre-
servação de recursos naturais,
consumo sustentável, impactos
do lixo e poluição urbana, bem
como apresenta as normas de
visitação e curiosidades sobre
o nosso plantel.

Para se ter uma noção da di-
mensão das atividades de edu-
cação Ambiental, o neA aten-
deu em 2018 mais de 50 mil
crianças, adolescentes e estu-
dantes de goiânia, municípios
vizinhos e outros estados.

A Prefeitura de goiânia
anunciou, em março deste ano,
que o Zoológico de goiânia
passará por uma nova refor-
ma. os recursos da obra, que
será realizada pela Agetul, fo-
ram provenientes de um con-
vênio com o governo Federal.
o prefeito de goiânia, Rogério
Cruz, já até determinou a ela-
boração do projeto.

o documento, no valor de
R$ 951 mil, foi assinado em 23
de março pelo presidente da
Agência, valdery Júnior. A or-

dem é para que a obra comece
de maneira imediata. As obras
farão as seguintes modifica-
ções: readequação do piso e
acesso do estacionamento à bi-
lheteria (piso tátil); piso tátil da
bilheteria até a placa de mapa
tátil; reforma do recinto dos
grandes felinos (ampliação dos
tanques e troca de todos os vi-
dros “triplos e laminados”);
adequação dos Recintos dos
Macacos (pé direito de 2m pas-
sará para 5m); criação de pra-
ças recreativas na entrada do

parque, em frente ao lago dos
macacos, com construção de
pergolados e ampliação da ex-
tensa área verde que cerca o
lago; reforma de todos os ba-
nheiros de visitantes, ade-
quando para pessoas com de-
ficiência e mobilidade reduzida
e readequação das rampas de
acessos, escadarias e guarda
corpos, visando a acessibilida-
de dentro das normas exigidas.

o presidente das Agetul dis-
se que se sentiu motivado com
a determinação do projeto pois,

em menos de 90 dias no cargo,
a equipe conseguiu fazer um
projeto de reforma que vai pro-
porcionar bem-estar aos ani-
mais, melhorar o acesso dos
visitantes e garantir a inclu-
são, pois toda a obra será feita
com readequações para a aces-
sibilidade de pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida.

“Chegamos na Agetul com o
intuito de alavancar o turismo
na cidade de goiânia. Ao depa-
rar com um convênio pratica-
mente perdido, agimos por de-

terminação do Prefeito, em con-
sonância com a secretaria de Re-
lações Institucionais, e fizemos
o levantamento do que seria ne-
cessário para “readequarmos” o
objeto da emenda ministerial,
para não perdermos o recurso.
unimos os esforços das equipes
técnicas, fizemos todas as rea-
dequações dos projetos, com
visita no local e conseguimos fa-
zer uma proposta que contem-
plasse uma grande reforma”,
afirmou valdery Júnior. (Espe-
cial para O Hoje)

Espaço pôde receber metade do público de visitantes no local e funcionará de quarta a domingo

Nova reforma no Zoológico é anunciada

Zoológico foi fechado pela primeira vez em fevereiro do ano passado, foi reaberto em dezembro. Em 1º de março deste ano foi fechado novamente

O Zoológico de Goiânia conta, atualmente, com 28 espécies ameaçadas de extinção

Após dois meses, Zoológico
reabre com 50% de capacidade
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Ao fazer o agendamento, o morador 
precisa informar CPF, nome e e-mail

t

Maiara Dal Bosco

Começou ontem (12) a vacinação contra Covid-19 para
pessoas a partir de 45 anos com comorbidades ou com de-
ficiência Permanente cadastradas no Programa de Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC), na Capital. Com
a medida, a prefeitura avança no Plano de vacinação Mu-
nicipal (PMv) e realiza a vacinação de três grupos prio-
ritários: pessoas com comorbidades (fase 1), trabalhadores
da saúde e idosos. o público também abrange gestantes
a partir de 18 anos, que pode ser vacinado em 22 pontos
espalhados pela cidade.

Para as pessoas a partir de 60 e 64 anos que ainda não
tomaram a primeira ou a segunda dose, respectivamente,
a orientação é que estas se dirijam a seis escolas munici-
pais e à área I da PuC. trabalhadores da saúde, por sua vez,
recebem a primeira dose no shopping Cerrado e CsF san-
ta Rita. Já o reforço é aplicado no espaço sinta-se Bem da
unimed. Pessoas com comorbidades são atendidas em 12
unidades de saúde e seis escolas municipais.

nada muda para quem tem síndrome de down ou é
renal crônico que faz diálise. Para eles, a vacinação con-
tinua liberada para idades entre 18 a 59 anos. o atendi-
mento a estes grupos segue sendo feito mediante agen-
damento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas e realizado
das 8h às 17h. Já para as gestantes, com a decisão da An-
visa de suspender a vacinação de gestantes com a vaci-
na AstraZeneca, agora elas precisam fazer o agendamento
para as 12 unidades de saúde onde há a vacina da Pfizer.
Podem tomar a dose gestantes a partir de 18 anos, com
ou sem comorbidades.

em nota, a sMs informou que sobre os próximos gru-
pos a serem vacinados, é preciso aguardar. “em relação
a novos grupos e estratégias de vacinação contra a Co-
vid-19, é necessário sempre aguardar o final de cada dia
para reunir as informações da quantidade de doses dis-
ponibilizadas para novas aplicações. sendo assim, não
existe uma projeção para idade ou grupo até este final
de semana. A secretaria reforça ainda que não mede es-
forços para abrir novos grupos, sempre que for possível
atender a demanda”.

Aparecida
em Aparecida de goiânia, a secretaria Municipal de

saúde do Município também avançou com a Campanha
de vacinação contra a Covid-19.  desde ontem (12), pes-
soas com comorbidades e que tenham 50 anos ou mais,
bem como pessoas com deficiência permanente inscri-
tas no Programa de Benefício de Prestação Continuada
(BPC) com essa faixa etária acima de 50 anos começaram
a receber a imunização.

Já as gestantes e puérperas acima de 18 anos (com ou
sem comorbidades) também começariam a ser vacinadas
a partir de hoje (13). Contudo, em virtude de uma reco-
mendação da Agência nacional de vigilância sanitária
(Anvisa) para a suspensão da aplicação da AstraZeneca
nesse grupo, a sMs adiou a imunização de grávidas e mu-
lheres em puerpério. nos próximos dias, o Ms divulgará
um relatório com orientações para as gestantes que já to-
maram a primeira dose da vacina da AstraZeneca, de-
senvolvida pela Fiocruz.

Panorama
segundo dados da secretaria estadual de saúde (ses-

go), em goiás há 570.859 casos confirmados de Covid-
19. destes, há o registro de 15.715 óbitos confirmados, além
de outros 305 óbitos suspeitos em investigação. A taxa da
letalidade da doença em território goiano chegou a 2,76%.

Até o momento, segundo a ses-go, já receberam a pri-
meira dose da vacina contra a Covid-19 1.053.018 pessoas.
Com relação à segunda dose, foram aplicadas 540.304 va-
cinas. o estado já recebeu 2.269.270 doses de imunizantes,
sendo 1.255.280 da Coronavac, 959.000 da AstraZeneca e
54.990 da Pfizer. (especial para o Hoje)

Prefeitura realiza a vacinação de três grupos prioritários

A secretaria Municipal de
saúde de goiânia liberou on-
tem (12) o agendamento para
a testagem ampliada, por
meio do site da prefeitura. o
objetivo é detectar e mapear
casos de Covid-19 na capital.
os testes serão feitos a partir
das 8h de hoje (13).

Ao fazer o agendamento, o
morador precisa informar
CPF, nome e e-mail. em se-
guida, deve escolher entre as
sete opções de escolas que
serão disponibilizadas no site

e também o horário para
comparecer ao local.

os atendimentos têm ho-
rário marcado com o objeti-
vo de evitar aglomerações
nas unidades de ensino em
que serão realizados os tes-
tes. segundo a secretaria
Municipal de saúde (sMs),
cerca de 3,5 mil exames de-
vem ser aplicados.

Podem ser testadas pes-
soas acima de 12 anos que
não apresentem sintoma de
Covid-19. o resultado do tes-

te de antígeno é liberado en-
tre 15 e 20 minutos após a co-
leta. Pessoas sintomáticas de-
vem fazer o teste Rt-PCR em
uma das unidades de saúde
da capital.

Coronavírus
segundo a sMs, até a ma-

nhã de ontem (12) goiânia
registrou mais de 152 mil ca-
sos de Covid-19, destes mais
de 146 mil se recuperaram. Ao
todo, a capital perdeu 4.628
pessoas pela doença.

Goiânia abre agendamento para
mais uma testagem ampliada

Começa
vacinação de
pessoas com
comorbidades
com 45+

tRáPidAs

STJ limita honorários de administrador
de empresas em recuperação

A Quarta turma do superior tribunal de
Justiça (stJ) decidiu que as microempresas
e empresas de pequeno porte em recupera-
ção judicial devem pagar ao administrador
judicial remuneração correspondente a até
2% dos valores devidos aos credores, inde-
pendentemente do plano de recuperação
adotado pela pessoa jurídica devedora.Com
esse entendimento, o colegiado negou pro-
vimento ao recurso especial interposto por
um administrador judicial a fim de receber
honorários em percentual superior a 2% dos
créditos em disputa no curso da recuperação
de duas pequenas empresas de aluguel e co-
mércio de máquinas e equipamentos para
construção.em seu voto, o relator do recur-
so especial, ministro luis Felipe salomão,

afirmou que o teto de honorários no per-
centual de 2% para empresas de menor por-
te em recuperação judicial possui expressa
previsão na lei 11.101/2005, em seu artigo
24, parágrafo 5º."A regra teve o escopo de
proteger eminentemente a pessoa jurídica
que se enquadra nos requisitos legais da em-
presa de pequeno porte, dando o devido tra-
tamento favorecido, independentemente
da sua opção pela adoção do plano especial
de recuperação", destacou.o magistrado
ressaltou que a Constituição Federal também
reserva tratamento benéfico às microem-
presas e empresas de pequeno porte, pre-
vendo a simplificação de obrigações admi-
nistrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias.

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

Jurídica

A segunda turma do
tRF1 negou o pedido de
uma viúva, que pretendia
aumentar para 80% o va-
lor da sua pensão por mor-
te, recebida da Funasa,
onde seu marido era ser-
vidor público federal. o
benefício havia sido divi-
dido entre a viúva e a ex-
esposa do servidor, no per-
centual de 50% para cada

uma.o tRF1 acolheu as
apelações da Funasa e da
ex-mulher do servidor,
contra a sentença que con-
cedeu o pagamento do au-
mento da pensão à viúva.
A Fundação argumentou
que caberia à ex-esposa
somente a cota equivalen-
te ao percentual de 20%,
que ela recebia a título de
pensão alimentícia.

Viúva e ex-esposa 
não têm direitos iguais

TST proíbe o denominado
“bico” por policiais militares

A Quinta turma do tst
rejeitou agravo do grupo
Pão de Açúcar contra de-
cisão que proíbe a con-
tratação de policiais mili-
tares para atuarem como
vigilantes em seus esta-
belecimentos. A proibição
se estende aos estados em
que as normas regula-
mentares da carreira pú-

blica militar estabeleçam
dedicação integral ou ex-
clusiva.o ministro obser-
vou que a lei federal
7.289/84 (estatuto dos Po-
liciais Militares da Polícia
Militar do distrito Federal)
e diversas normas esta-
duais semelhantes pre-
veem a dedicação integral
à atividade policial.

2 E os militares que mata-
ram civis desarmados? - o
superior tribunal Militar
quase dobrou a pena aplicada
a um civil, no estado do Rio de
Janeiro, acusado de tentar
matar três soldados do exér-
cito, com tiros de fuzil, du-
rante uma operação militar
no âmbito da intervenção fe-
deral ocorrida em 2018.

2 STF – Foro especial se
mantém para parlamentar
que muda de casa legislativa.

Foram definidos os inte-
grantes da Comissão Exami-
nadora para o 57º Concurso
para juiz substituto do Esta-
do de Goiás, que será presi-
dida pelo desembargador
Luiz Veiga Braga. Os nomes
dos sete componentes são
de responsabilidade da Co-
missão de Seleção e Treina-
mento do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO).

Definidos os
componentes
que avaliarão
concurso para
juiz substituto

Votação do marco legal das
startups é concluído na Câmara

A Câmara dos deputados
concluiu a votação do mar-
co legal das startups (Proje-
to de lei Complementar
146/19), que será enviado à
sanção presidencial. Foram
aprovadas sete das dez
emendas do senado Federal
ao projeto, que prevê re-
gras diferenciadas para o se-
tor.Poderão ser classifica-
das como startups as em-
presas e sociedades coope-
rativas atuantes na inova-
ção aplicada a produtos,

serviços ou modelos de ne-
gócios; e que tenham recei-
ta bruta de até R$ 16 mi-
lhões no ano anterior e até
dez anos de inscrição no
CnPJ.de autoria do ex-de-
putado JHC e outros, o pro-
jeto também exige que as
startups declarem, em seu
ato constitutivo, o uso de
modelos inovadores ou que
se enquadrem no regime
especial Inova simples, pre-
visto no estatuto das Micro
e Pequenas empresas.



uma ação conjunta do Mi-
nistério Público Federal (MPF),
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), da Polícia Federal
(PF) e da Receita Federal, rea-
lizada ontem (12) em goiás e
Minas gerais, especialmente
nos municípios de Itumbiara,
goiânia, Morrinhos e Araporã
(Mg), buscou desarticular es-
quema de importação e co-
mercialização ilegal de pro-
dutos oriundo do Paraguai.

Foram cumpridos 26 man-
dados de busca e apreensão,
nove mandados de prisão pre-
ventiva, uma medida cautelar
de afastamento de função,
três mandados de suspensão
de atividade econômica de
pessoas jurídicas, além de ou-
tras medidas cautelares di-
versas de prisão.

A “operação Rota sul”,
nome que faz referência à rota
utilizada pelos contrabandistas
que tinha como destino o sul do
estado de goiás, é fruto de in-
vestigação promovida pelo
MPF, com apoio da Corregedo-
ria da PRF, após denúncia de
suposto envolvimento de poli-
ciais rodoviários federais. os
quatro policiais rodoviários fe-
derais supostamente envolvi-
dos foram alvos de busca e
apreensão em suas residências
e nas unidades onde trabalha-
vam e responderão a Processo

Administrativo disciplinar.
As mercadorias ilegais con-

sistiam em produtos eletrôni-
cos, bem como diversos tipos
de cosméticos e medicamentos
de importação e comerciali-
zação proibidos no Brasil.

Operação Carioca
Já na terça-feira (11), a Po-

lícia Civil do estado de goiás,
por meio do grupo de Re-
pressão a estelionato e ou-

tras Fraudes da delegacia es-
tadual de Investigações Cri-
minais (gReF/deIC), realizou
a “operação Carioca”, cum-
prindo quatro mandados de
prisão temporária, contra qua-
tro homens que efetuaram
um golpe contra idosa de 64
anos, residente no estado do
Rio de Janeiro, causando-lhe
um prejuízo total de R$ 28.578.

durante os dias 22 a 25 de
janeiro de 2021, os investigados

se passaram pela filha da víti-
ma, via Whatsapp, e solicita-
ram diversos depósitos, em
contas bancárias distintas, sob
a justificativa de que tinham
que pagar fornecedores. Para
dar maior credibilidade ao pe-
dido, os criminosos utilizaram
a fotografia da filha da vítima
no número de Whatsapp utili-
zado e fizeram algumas cha-
madas perdidas no aplicativo.

A vítima apenas percebeu

a fraude após realizar a última
transferência e enviar o com-
provante para o número real
da sua filha, ocasião em que
ela lhe informou que jamais
pediu depósito algum, confir-
mando-se o golpe. Após re-
presentação da autoridade po-
licial, foi deferida a prisão dos
investigados, além de decre-
tado o bloqueio das contas
bancárias dos envolvidos.

três prisões se deram em
goiânia, nos bairros setor Re-
sidencial goiânia viva, Mo-
rada sol e Parque tremendão,
e uma em Aparecida de goiâ-
nia, no Conjunto Habitacional
Madre germana, após rápido
trabalho investigativo do
gReF/deIC. os presos foram
recolhidos na delegacia esta-
dual de Capturas (decap) e,
após a comunicação das pri-
sões, passaram à disposição
da Justiça.

segundo a Polícia Civil, as
investigações continuam no
intuito de identificar demais
envolvidos no esquema, bem
como de outras pessoas que
venderam ou alugaram suas
contas bancárias para os cri-
minosos, já que a operação
visa coibir o estelionato con-
tra as vítimas idosas, alvo
preferencial desta espécie de
delito. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)
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Daniell Alves

em Aparecida de goiânia
há um veículo para cada dois
habitantes, de acordo com a
plataforma do departamento
estadual de trânsito de goiás
(detran-go). A frota, que é de
312 mil veículos, contribui
para o engarrafamento no
trânsito, que gera reclama-
ções por parte dos motoristas. 

o servente Bonifácio Mar-
tins, 51 anos, mora na Capital
e conta que, muitas vezes,
precisa ir até Aparecida de
goiânia quando tem serviço
na cidade. “o trânsito de goiâ-
nia é bastante caótico nos ho-
rários de pico e em Aparecida
não muda muito porque é do
lado. Aí cada um precisa dar
um jeito de se livrar do en-
garrafamento”, reclama. 

uma das formas de agilizar
o tempo dentro do veículo é en-
contrando rotas alternativas,
porém não resolve o problema
por completo, aponta. “tam-
bém muitas obras que acabam
por dificultar ainda mais”, diz.
Para o especialista em trânsi-
to, Marcos Rothen, os conges-
tionamentos nas duas cidades
ocorrem de forma similar por-
que os motoristas comparti-
lham a mesma frota. 

Contudo, ele ressalta que a
quantidade de 312 mil veículos
não é a mesma dos motoriza-
dos que andam pelas ruas do
município. Isto porque goiânia
e Aparecida têm a mesma fro-
ta de veículos em suas vias. A
Avenida são Paulo, por exem-
plo, é uma das que liga os bair-

ros aparecidenses vila Brasília
e vila das esmeraldas ao Jardim
santo Antônio, na Capital. no
local, chegam a passar cerca de
50 mil veículos por dia, con-
forme dados da superinten-
dência Municipal de trânsito e
transporte de Aparecida de
goiânia (sMtA). A Avenida Rio
verde e Bela vista também é
outro eixo que liga as cidades. 

o quantitativo de veícu-
los em Aparecida registrou
crescimento de 13% nos últi-
mos quatro anos. desde 2017,
foram cerca de 37 mil novos
veículos. o aumento da frota
também ocorreu em diver-
sos municípios do interior do
estado, principalmente com
relação às motocicletas. 

Mobilidade urbana 
em nota, a secretaria exe-

cutiva de Mobilidade e trânsito

de Aparecida (sMtA) informou
que, ao longo dos últimos anos,
foram implantados 70 quilôme-
tros de ciclovias e ciclofaixas
em diferentes regiões da cidade,
por meio do Projeto de Mobili-
dade urbana, que atende as
normas gerais e os critérios bá-
sicos da lei Federal para a Pro-
moção da Acessibilidade. 

entre os principais objeti-
vos do projeto estão a reali-
zação de obras e ações com
objetivo de melhorar a vida
de todos que fazem o trânsito
na cidade. “os eixos estrutu-
rantes, que interligam regiões
extremas de Aparecida, fo-
ram construídos para facilitar
o acesso de quem precisa de
deslocar de uma região a ou-
tra. os eixos também benefi-
ciam quem precisa chegar
aos polos industriais instala-
dos na cidade, reduzindo o

tempo de viagem e facilitan-
do o escoamento da produção
das indústrias”, diz a nota. 

Acidentes aumentam 
Com base nos dados dispo-

nibilizados da secretaria de se-
gurança Pública (ssP-go),
2019 e 2020 somam 23.059
ocorrências de trânsito em
Aparecida de goiânia e 4.831
óbitos ocasionados no trânsi-
to. somente neste ano, já são
2.443 ocorrências de trânsito e
472 óbitos registrados.

Por isso, a sMtA lançou
nesta semana a Campanha
Maio Amarelo com o tema
“Respeito e Responsabilidade.
Pratique no trânsito”. durante
este mês de maio uma série de
ações como blitzen e palestras
de conscientização será reali-
zada para redução de aciden-
tes de trânsito. de acordo com

o diretor de educação de trân-
sito da sMtA de Aparecida,
Célio dias, a campanha é ne-
cessária, pois a cidade conta-
biliza números altos de mortes
no trânsito após acidentes. 

“os números são alar-
mantes e isso tem que mudar.
Como responsáveis pela ges-
tão do município, é nosso pa-
pel conscientizar condutores
e pedestres, criando uma cul-
tura de educação nas ruas. A
campanha visa então promo-
ver um trânsito seguro com
condutores responsáveis. os
gráficos só comprovam o
quanto é importante agirmos,
por isso, a sMtA realiza um
trabalho de conscientização
contínua ao longo do ano e no
mês de maio amplia esse tra-
balho com a ajuda de outros
órgãos”, destacou Célio dias.
(Especial para O Hoje)

A quantidade de veí-
culos na cidade re-
gistrou crescimento
recorde nos últimos
quatro anos

A frota na cidade, que é de 312 mil veículos, contribui para o engarrafamento no trânsito

Quatro policiais rodoviários federais são suspeitos de desvio de mercadorias

Quantidade de veículos 
em Aparecida cresce 13%

Contrabando é alvo de operação em Goiás
ROTA DO CONTRABANDO
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o número de mortes re-
gistrado na Colômbia, após
quase duas semanas de pro-
testos contra o governo, su-
biu para mais de 40 nessa
terça-feira (11), um dia an-
tes da greve nacional con-
vocada para esta quarta-
feira. Autoridades de gran-
des cidades alertam sobre
um pico prolongado de ca-
sos de covid-19 por causa
das manifestações.

os protestos violentos
contra a proposta de re-
forma tributária do gover-
no, que agora já foi retira-
do de pauta, começaram
no dia 28 de abril. As rei-
vindicações dos manifes-
tantes se expandiram para
incluir renda básica, fim da
violência policial e retirada
de um projeto de reforma
da saúde que é discutido há
muito tempo. 

Protestos menores e blo-
queios de estradas conti-
nuam diariamente por todo
o país. sindicatos e grupos
estudantis convocaram gre-
ve nacional ontem, após
uma reunião com o presi-

dente Ivan duque, que aca-
bou sem consenso.

o ouvidor de direitos
humanos da Colômbia
afirmou que recebeu re-
latos de mortes de 41 civis
e de um policial e que está
verificando se os casos
são diretamente ligados
aos protestos. 

A polícia e o esquadrão
de choque esmad são os
supostos responsáveis por
11 assassinatos, segundo o
ouvidor, que considerou
sete mortes como não rela-
cionadas às manifestações. 

"Pedimos que medidas
sejam tomadas para encer-
rar a violência que está fa-
zendo a Colômbia sangrar",
disse o gabinete do ouvidor
pelo twitter.

o grupo local de direitos
humanos temblores afir-
mou que 40 manifestantes
teriam sido mortos pela
polícia, enquanto a orga-
nização não governamen-
tal Human Rights Watch
disse que recebeu 46 rela-
tos de mortes nos protestos
e verificou 13. (ABr)

Mortes em protestos
aumentam, e Colômbia
espera nova onda de Covid

um anúncio de uma agên-
cia de viagens oferece promo-
ções para que mexicanos via-
jem aos estados unidos (euA)
a fim de receber a vacina con-
tra a covid-19. "Quer a vacina
contra a covid-19? tem um
visto para entrar nos estados
unidos? entre em contato com
a gente", diz o anúncio. 

do México até a Argentina,
milhares de latino-americanos
estão reservando voos para os
estados unidos a fim de se be-
neficiar de uma das mais bem-
sucedidas campanhas de vaci-
nação do mundo, enquanto o an-
damento da vacinação em seus
países caminha lentamente. 

A América latina é uma
das regiões mais afetadas
pela pandemia de covid-19,
com o número de mortos pró-
ximo de superar 1 milhão
neste mês, e muitos não que-
rem esperar tanto por sua
vez na fila da vacina.

Algumas pessoas estão fa-
zendo os trâmites sozinhas,
enquanto outras utilizam agên-
cias de viagem, que responde-
ram oferecendo pacotes que
disponibilizam um compro-
misso para a vacinação, voos,
estadia em hotel e até alguns
extras como passeios pela ci-
dade e tours de compras.

glória sánchez, de 66
anos, e seu marido, Angel
Menendez, de 69, viajaram no
final de abril para las vegas,
com o objetivo de tomar a
dose única da vacina da John-

son & Johnson's.
"nós não confiamos nos ser-

viços de saúde pública neste
país", disse sánchez, agora de
volta ao México. "se não tivés-
semos viajado para os estados
unidos, onde eu me senti um
pouco mais confortável, eu não
teria me vacinado aqui."

um agente de viagens na
Cidade do México organizou
a viagem e um associado em
las vegas conduziu o pro-
cesso no lado norte-america-
no, disse sánchez. 

o associado nos estados
unidos arranjou um horário
para que eles fossem vacina-
dos, e então os conduziu a um

centro de convenções em las
vegas, onde apresentaram seus
passaportes mexicanos e rece-
beram as doses.

"decidimos transformar a
viagem em um passeio de fé-
rias e ficamos por uma sema-
na, andamos como loucos, co-
memos uma comida muito
cara, porém boa, e também fi-
zemos compras", disse. 

enquanto a demanda dis-
para, os preços de voos do Mé-
xico para os estados unidos
cresceram em média de 30%
a 40% desde meados de mar-
ço, disse Rey sanchez, que di-
rige a agência de viagens RsC
travel World. 

"Há milhares de mexica-
nos e milhares de latino-ame-
ricanos que foram para os es-
tados unidos se vacinar", disse
o agente de viagens, acrescen-
tando que os principais desti-
nos têm sido Houston, dallas,
Miami e las vegas.

A Reuters não conseguiu
encontrar dados oficiais sobre
o número de latino-americanos
que estão viajando aos euA
em busca de vacina. os via-
jantes normalmente não de-
claram "vacinação" como mo-
tivo para a viagem.

A embaixada dos estados
unidos no Peru informou re-
centemente no twitter que as

pessoas podem visitar os euA
para tratamento médico, in-
cluindo vacinas.

na Argentina, um anúncio
em Buenos Aires detalha o cus-
to estimado para se vacinar em
Miami: passagem aérea us$ 2
mil, hotel por uma semana
us$ 550, comida us$ 350, alu-
guel de carro us$ 500, sero
com vacina, totalizando cerca
us$ 3,4 mil.

os latino-americanos que
viajaram com visto de turista
aos euA, com quem a Reuters
falou, disseram que consegui-
ram ser vacinados com docu-
mentos de identidade de seus
países de origem. (ABr)

Agência de via-
gens no México
oferece promoção

Latinos viajam aos Estados
Unidos em busca de imunização

A América Latina é uma das regiões mais afetadas pela pandemia, com o número de mortos próximo de superar 1 milhão neste mês

A troca de hostilidades en-
tre Israel e o grupo palestino
Hamas, que controla gaza,
foi intensificada nesta terça-
feira (11), com bombardeios
aéreos para os dois lados, em
um dia que lembrou o último
grande conflito entre as duas
partes, em 2014. em dois dias,
30 palestinos e três israelen-
ses morreram.

um prédio residencial de
13 andares em gaza desabou
após um entre dezenas de
ataques aéreos de Israel. no
meio da noite, moradores da
Faixa de gaza disseram que
sentiram suas casas estreme-
cendo e viram o céu se ilu-
minar com ataques quase
constantes de Israel. 

os israelenses correram
para se abrigar em comunida-
des a mais de 70 km acima da

costa em meio a sons de ex-
plosões de mísseis intercepto-
res israelenses. Israel disse que
centenas de foguetes foram
disparados por grupos mili-
tantes palestinos.

o conflito entre Israel e as
facções de gaza foi provocado
pelo choque entre palestinos e
a polícia de Israel na Mesquita
de al-Aqsa em Jerusalém na se-
gunda-feira (10).

Mesmo antes de disparos
enviados em retaliação pela
destruição do prédio, que con-
tinha um escritório civil do
Hamas, Israel reportou que
480 foguetes haviam sido dis-
parados além da fronteira por
grupos militantes palestinos, o
que fez comunidades israe-
lenses inteiras correrem para
buscar proteção em abrigos
anti-bombardeio.

não parecia haver fim imi-
nente para a violência. o pri-
meiro-ministro israelense, Ben-
jamin netanyahu, advertiu
que os militantes pagariam
um preço "muito alto" pelos fo-
guetes, que alcançaram os ar-
redores de Jerusalém na se-
gunda-feira durante um feria-
do em Israel em comemoração
à captura de Jerusalém orien-
tal em uma guerra de 1967.

"estamos no auge de uma
campanha de peso", disse neta-
nyahu em comentários televi-
sionados ao lado de seu ministro
da defesa e chefe militar.

A Casa Branca condenou
os ataques de morteiros e dis-
se que Israel tinha um direito
legítimo de se defender, mas
afirmou que o principal foco
dos estados unidos era na de-
saceleração do conflito. (ABr)

Israel e Hamas
intensificam bombardeios

O conflito foi provocado pelo choque entre palestinos e a polícia de Israel 

O número de mortes registrado subiu para mais de 40 



ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021 n 13

Lanna Oliveira

o ‘Concurso tâmaras, poesias
para depois do amanhã’ chega ao
segundo ano e propõe uma reflexão
sobre o impacto do isolamento no
cotidiano e os planos para o futuro.
em âmbito nacional, o evento con-
vida poetas de todo o Brasil a apre-
sentar seus trabalhos e reforçar a
importância de manter a cultura li-
terária viva. esta edição 2021 é
uma realização da Polo Cultural, por
meio da lei Aldir Blanc estadual,
PRoAC - expresso do governo do es-
tado de são Paulo, com apoio da:
(Amazon.com.br).

neste segundo ano da pandemia,
quando ainda precisamos nos man-
ter em distanciamento social, o
‘Concurso tâmaras, poesias para de-
pois do amanhã’ traz questiona-
mentos sobre como o mundo se
comportará quando o Covid-19 es-
tiver controlado e as pessoas vol-
tarem às ruas. A primeira edição do
concurso ocorreu em 2020 e já se
mostrou promissora. Foram envia-
das 400 inscrições de todas as par-
tes do Brasil, reunindo poetas de
110 cidades e 22 estados. ou seja, di-
versidade se fez presente.

As inscrições estão abertas até 31
de maio e para se inscrever, os au-
tores devem completar duas etapas.
A primeira é publicar a obra por
meio do Kindle direct Publishing
(KdP) ferramenta de autopublica-
ção da Amazon pelo site kdp.ama-
zon.com.br. Realizado de forma
virtual, o concurso é aberto a todas
as idades, com premiação em di-
nheiro para os três primeiros luga-
res de cada uma das categorias: Ini-
ciante (novos autores), Profissio-
nal (poetas independentes com re-
conhecimento no mercado) e estu-
dante (do ensino Público). 

Para participar, é obrigatório o
envio da poesia em texto de, no mí-
nimo cinco laudas, e um vídeo com
a gravação do poema falado. os
participantes devem incluir #Con-
cursotâmaras no campo de pala-
vras-chave durante o processo de pu-
blicação e se registrarem na cate-
goria Poesia. os títulos têm de ser
compostos por poesias originais em
português do Brasil que não tenham
sido publicados anteriormente e
submetidos exclusivamente ao Kin-
dle durante o período do Prêmio, ins-
crevendo-os no programa KdP se-
lect, e colocando o preço de R$1,99. 

depois, os concorrentes devem
preencher um formulário que esta-

rá disponível no site da Polo Cultu-
ral, polocultural.com.br. nesse for-
mulário os autores terminam sua
inscrição, colocando o link para a
obra publicada pelo KdP e disponí-
vel para venda na Amazon, e sele-
cionando em qual categoria que es-
tão se inscrevendo. Além disso, de-
vem incluir também um link para
um vídeo público, em qualquer pla-
taforma de vídeo ou rede social
com livre acesso, declamando o poe-
ma inscrito. esse formulário é obri-
gatório, e será a ficha de inscrição
para seguir com a avaliação.

Para quem ainda não conhece o
KdP, ele é uma forma rápida, gra-
tuita e simples de escritores e edi-
toras publicarem seus livros por
conta própria e disponibilizá-los
para leitores ao redor do mundo.
Com o KdP, os autores têm total
controle do processo, do design da
capa até a definição do preço, po-
dendo receber até 70% em royal-
ties. todos os poemas participantes
do Concurso tâmaras estarão dis-
poníveis na loja Kindle e no Kindle
unlimited. os eBooks Kindle podem
ser adquiridos e lidos com o apli-
cativo gratuito Kindle.

Seleção e prêmios
As obras inscritas são analisadas

em uma primeira fase por uma co-
missão julgadora composta por co-
letivos literários indicados pelo Polo
Cultural educação e Arte, levando
em conta o texto escrito, o vídeo e o
engajamento em mídias sociais. os
critérios de avaliação são: criativi-
dade, desenvolvimento da ideia e lin-
guagem poética (texto), qualidade,
performance artística e originali-
dade (vídeo) e número de visuali-
zações, curtidas e compartilhamen-
to (mídias sociais). na primeira eta-

pa, vão ser escolhidas 30 obras fi-
nalistas, 10 em cada categoria. 

o processo seletivo também é
uma forma de apresentar ao pú-
blico o contexto da escrita no país.
Ao enfatizar a criatividade e o de-
senvolvimento textual, a organiza-
ção do evento revela o intuito de en-
grandecer a língua, as métricas
usadas na poesia e de incentivar a
criação de ideias. Aliado ao texto,
também é ressaltado pelo evento o
vídeo, isso mostra como a imagem
anda lado a lado com a escrita. e
por fim, a ideia de trazer as redes
sociais para o mundo literário faz
com que os escritores aproximem
sua obra do mundo atual.

o concurso propõe o semeio das
palavras como forma de enfrentar a
pandemia: se ainda não há cura ao
vírus, que a arte viralize afeto e so-
nhos para os dias que virão. o nome
do prêmio tem inspiração em um an-
tigo ditado árabe: "Quem planta tâ-
maras não colhe tâmaras". Isso por-
que em seu processo natural, sem as
técnicas de cultivo avançadas, as ta-
mareiras levavam de 80 a 100 anos
para frutificar, ou seja, seu plantio
era como um exercício de solida-
riedade, de doação ao próximo, pois
se cultivava independente de quem
viesse a colher o fruto.

“Propomos aos poetas essa im-
portante e urgente construção, dos
poemas para depois do amanhã,
onde possamos sonhar o mundo que
iremos encontrar no futuro, e os de-
safios dessa nova relação com o pla-
neta que cada um precisará descobrir
e estabelecer. voltar a circular com os
passos certos, com o amor e a cora-
gem que o tempo pedirá”, provoca
Marcelo sollero, da Pólo Cultural,
educação e Arte, realizadora do even-
to. “Convidamos os amantes das pa-
lavras para esse desafio, que surge
como uma ferramenta de aproxi-
mação das pessoas”, finaliza.

A poesia enquanto gênero é uma
arte, isso não é discutível. Mas é
também se comunicar por meio
dos sentidos com os acontecimentos
que se passam ao nosso redor e sen-
sações que vivemos ao longo da
vida. É encontrar um mundo de pos-
sibilidades e de viver, reviver, in-
ventar e reinventar. viver o estado
poético em uma época de tanta
fragmentação é uma luta constan-
te contra todo o processo de meca-
nização e objetificação, que des-
trói o ser humano. viver a poesia é
viver o mundo. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Concurso para poetas tem inscrições abertas e termos podem ser acessadas no amazon.com.br/concursotamaras

Essência

Slam da
Quebrada,
coletivo do Ceará,
são alguns dos
jurados da
primeira fase do
concurso, na
segunda, os
vídeos serão
postados no
YouTube para
votação popular

Poesia, um mundo de
OPOrTunIdAdeS
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malhação - sonhos
bianca e Duca começam a se

entender. Gael afirma a Heide-
guer que descobrirá quem es-
tava com Duca na foto feita por
Cobra. Gael tenta se desculpar
com Dandara. Sol conversa com
Wallace, mas esquece o namo-
rado ao receber um telefonema
de Santiago. Duca sai de carro
com bianca e não percebe quan-
do luiz e Diego os seguem.
Jade insinua para Pedro que
Karina está seduzindo Cobra.
Heideguer e lobão se enfren-
tam. Duca percebe uma moto
suspeita atrás de seu carro e
pede para bianca ir para casa. 

Gênesis
alguns meses depois, agar

fica mexida com as palavras de
lúcifer. Mila dá à luz leora.
Grávida, agar surpreende Sarai.
abrão fica chateado com a dis-
cussão entre Sarai e agar. agar
foge para o deserto. agar en-
contra o anjo Gabriel no de-
serto. Depois de alguns meses,
ela dá à luz Ismael. Sarai fica de-
cepcionada com o comporta-
mento de agar. oito anos se
passam. abrão ensina Ismael a
escrever. 13 anos depois, abrão
tenta confortar Sarai. Deus fala
com abrão e o rebatiza com o
nome abraão.

a Vida da Gente
Júlia entrega o desenho para

ana. alice fala com orgulho so-
bre as fotos de Renato e Suzana
se impressiona. Júlia pede para
ana deitar em sua cama. ana
pensa em Rodrigo. lúcio convi-
da ana para visitar sua onG.
laudelino revela para Wilson
que foi Iná quem escreveu a car-
ta de sua admiradora secreta,
pois ela tem a letra muito ruim
e pediu este favor a Iná. Dora
permite que bárbara durma até
mais tarde. Francisco briga com
nanda por manchar seu uni-
forme. alice incentiva ana a ir
com lúcio até a onG. 

triunfo do amor
osvaldo diz a Heriberto que

não vai ficar entre ele e Vitória.
osvaldo diz que realmente a
ama e, quando você ama al-
guém, você se sacrifica. João
Paulo descobre sobre a boda e
decide que vai ver Maria. ber-
narda quer uma cópia do DVD.
Guilherme diz que ela pode ter
a versão editada. ele manterá o
não editado, por segurança. Pe-
pino, antonieta, oscar, Fabiano,
luci, Milagre e as amigas fofo-
cam e conjecturam. todo mun-
do quer saber o que vai acon-
tecer com Max e Maria.Deci-
são de Fernanda. Cruz implora. 

Império
enrico pressiona Érika so-

bre a notícia que téo divulgou.
leonardo afirma a Cláudio que
não ficará mais com ele. Danielle
garante a José Pedro que não se
intimidará com a chegada de
sua rival amanda. João lucas
conta para Du que José Pedro e
amanda foram namorados. en-
rico pede para Cláudio explicar
por que téo publicou uma notí-
cia sobre ele em seu blog. orville
é solto e Juliane flagra o marido
beijando Carmem. Maria Ísis
confessa para José alfredo que
não está grávida. elivaldo chega
para a audiência.
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Debate entre
especialistas
Evento promovido pela Anahp, nesta
quinta (13) faz uma análise completa da
regulamentação da telemedicina

Elysia Cardoso

uma das grandes trans-
formações do sistema de
saúde brasileiro impulsio-
nadas pela pandemia de Co-
vid-19 foi a telemedicina.
Até então restrito a casos es-
pecíficos, no Brasil, o recur-
so passou a ser regulamen-
tado, em carácter emergen-
cial, para evitar a circulação
de pessoas e, consequente-
mente, a disseminação do
Coronavírus. Pouco mais de
um ano após a adoção da
tecnologia pelos pacientes e
também pelo corpo clínico
dos hospitais, qual a análise
que se faz do atendimento à
distância?

Para abordar os bene-
fícios, os desafios e os im-
pactos do uso dessa tec-
nologia no Brasil durante o
enfrentamento da Covid-
19 e saber se depois desse
momento de crise o recur-
so continuará presente nos
modelos assistenciais, a
Associação nacional de
Hospitais Privados (Anahp)
promove, nesta quinta-fei-
ra (13), às 18h, a live ‘li-
ções da pandemia | A te-
lemedicina veio para fi-
car?’. As inscrições para
acompanhar o debate são
gratuitas a transmissão
será realizada pelo canal
do Youtube da Anahp.

Participam desta edição
a deputada federal e autora
do Projeto de lei da tele-
medicina, Adriana ventura;
o coordenador do grupo
de trabalho de telemedici-
na da Anahp e gerente mé-
dico do Hospital Israelita Al-
bert einstein, eduardo Cor-
dioli; o presidente-executi-
vo da Associação Brasileira
da Indústria de Alta tecno-
logia de Produtos para saú-
de (Abimed), Fernando sil-
veira; e a sócia e líder da
Prática da saúde da
Bain&Company, luiza Mat-
tos. A moderação ficará a
cargo do diretor-executivo
da Anahp, Antônio Britto .

esta é a primeira análi-
se aprofundada de um dos
pontos do estudo ‘lições
da pandemia: perspectivas

e tendências’, lançado pela
Anahp em parceria com a
Bain&Company. Ao longo
do mês de maio, o Anahp
irá discutir outros temas
apresentados no docu-
mento, a fim de contribuir
com líderes e gestores no
aprimoramento do siste-
ma de saúde brasileiro.

Com o objetivo de evitar
aglomerações em hospitais e
centros de saúde durante a
pandemia do novo Corona-
vírus, foi sancionada a lei
que autoriza o uso da cha-
mada telemedicina enquan-
to durar a crise provocada
pela covid-19. Além disso, a
ferramenta pode ser utiliza-
da para monitoramento de
pacientes confirmados com
a doença, que estejam em
isolamento domiciliar.

diante do confinamento
e cancelamento temporário
de consultas, por parte dos
médicos, pacientes preci-
sam buscar as alternativas
existentes no momento
para conseguir receitas
controladas para comprar
medicamentos de uso con-
tínuo. durante a pandemia,
idosos e pessoas com doen-
ças crônicas podem fazer
atendimento por telemedi-
cina. se o médico se sentir
à vontade, pode prescre-
ver a receita e combinar
uma forma de entrega do
documento. no entanto, em
muitos casos, a prescrição
da receita depende de uma
primeira consulta presen-
cial para que o médico pos-
sa conhecer o paciente.

É importante reforçar
que o diagnóstico confir-
mado do novo Coronavírus
deve ser feito presencial-
mente, pois depende da rea-
lização de exames. Pelo
atendimento à distância so-
mente é possível orientar
para o isolamento em al-
guns casos, monitorar e con-
trolar o quadro clínico de ca-
sos mais leves, como já ex-
plicado anteriormente. em
caso de febre, acompanhada
de sintomas como tosse seca
ou falta de ar, procure aten-
dimento médico presencial.
(Especial para O Hoje)

Telemedicina pós-pandemia é tema de debate em live 

A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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Raphaela Barreto escreveu seu primeiro romance em 2018 e desde então, não parou mais

livRARiA
t

tataraneta de ita-
lianos, a escritora Rap-
haela Barreto dese-
nhou a história da jo-
vem Antonieta, a nita,
e a saga da família de
emigrantes baseada
nas memórias trazidas
pela avó. ‘Italiana’ re-
monta ao século XIX,
período em que muitos
italianos partiram para
o Brasil em busca de
oportunidades, atraí-
dos pelos convites es-
tampados em cartazes
e panfletos.

Com as condições
de vida precárias na
Itália e um quarto filho
a caminho, a família
decide então embarcar
rumo ao Brasil para
trabalhar nas planta-
ções de café. Partindo do por-
to de gênova, o destino era Ri-
beirão Preto. uma viagem de
29 dias que, para a primogê-
nita nita, representaria um
marco não apenas por deixar
sua terra natal.  

“luca tinha problemas em
falar “nita”, mas eu gostava
do jeito que senhorita soava
em seus lábios. tinha um
som diferente em sua boca,
como se fosse mais carinho-
so do que apenas formalida-
des... e isso poderia ser mais
um passo para bagunçar a
minha vida”. (Italiana, p. 25)

Com o passar dos dias,
nita se aproximava cada vez
mais de luca, um dos amigos
que fez a bordo do navio.
Prestes a completar 16 anos,
a jovem estava encantada
pelo belo rapaz, um cava-
lheiro nato que se tornou a
melhor companhia para con-
versas e passeios, sem medir
esforços para conquistar o
coração da italiana.

o romance promissor
cede lugar às incertezas so-
bre o que aconteceria após o
desembarque no Brasil: se
permaneceriam ou não jun-

tos. o enredo poten-
cializa as angústias dos
protagonistas quando
um terceiro compo-
nente entra em cena:
um casamento arran-
jado pelo pai de nita.
ela irá honrar o desejo
de sua família ou se-
guir seu coração?

Inspirado em fatos
reais, ‘Italiana’ dife-
rencia-se como um dos
raros romances de épo-
ca ambientados em
solo nacional. Cenário
perfeito para uma his-
tória de amor que atra-
vessa continentes para
encontrar seu desfecho
em meio às fazendas
cafeeiras e ao processo
de industrialização do
país, protagonizado pe-

los colonizadores europeus.

Sobre a autora
Raphaela Barreto é do in-

terior de são Paulo e come-
çou a escrever ainda jovem.
Com 13 anos já deixava a
imaginação solta em seu blog
pessoal que mantém ativo
até hoje. em 2018 escreveu
seu primeiro romance e, des-
de então, não parou mais. ela
é apaixonada por livros, ci-
nema, pipoca e gatos. sua
maior inspiração é o coti-
diano e as histórias encon-
tradas em sorrisos pela rua.

Romance de época
Inspirado nas histórias de emigrantes italianos que se mudaram
para o Brasil, enredo de "Italiana" retrata história da jovem Nita
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em entrevista à Rádio e tv
Brasil Central, o secretário
interino de Cultura, César
Moura, falou sobre o trabalho
de reestruturação e reade-
quação dos espaços culturais
que o governo de goiás tem
realizado em 2021. o titular
da pasta também comentou
sobre projetos e investimen-
tos para o setor goiano.

Apesar de estarem fe-
chadas para o público desde
o início da pandemia pro-
vocada pela Covid-19, as uni-
dades da secretaria de esta-
do de Cultura (secult) têm
mantido as atividades, com
os espaços sendo usados
para gravações on-line de
projetos contemplados pela
lei Aldir Blanc e pelo Fundo
de Arte e Cultura (FAC). As

atrações são divulgadas nas
redes de seus produtores.

o secretário reforçou o
amplo trabalho realizado nos
prédios administrados pela
secult para que todos fiquem
atualizados quando o perío-
do da pandemia passar. o ob-
jetivo é deixar esses espaços
prontos e abertos para que os

profissionais da cultura goia-
na e o público possam usar
com perfeição.

Para isso, as adequações já
começaram, com vistorias e
ações diárias na parte estru-
tural e de acervo. “visitamos
todos os espaços e esse servi-
ço de revitalização e ocupação
não tem ônus, já que os locais

estão bem conservados”, afir-
mou Moura.

A proposta do governo,
com essa iniciativa, é movi-
mentar e pulverizar a indús-
tria da cultura, oxigenando o
setor em todos os seus seg-
mentos. nesse intuito, o se-
cretário adiantou que a secult
busca mais recursos, por meio
da segunda etapa da lei Aldir
Blanc, que irá disponibilizar
R$ 50 milhões para novos
editais que já estão prontos.

segundo ele, está pen-
dente apenas a autorização
do governo federal. Moura
ainda lembrou do lança-
mento do edital de R$ 2 mi-
lhões do FAC, destinados
para espaços culturais e fes-
tivais, cujas inscrições estão
abertas até o dia 7 de junho.

Secretário César Moura fala sobre novas
ações e investimentos para cultura goiana

48 anos de carreira 
Hoje (13), às 20h, a pro-

gramação do Palco Virtual, no
site do Itaú Cultural apre-
senta o show da banda de
Pau e Corda que celebra 48
anos de estrada com reper-
tório fincado na brasilidade e
nas raízes culturais pernam-
bucanas.o evento ocorre via
Zoom e os ingressos, gratui-
tos, já podem ser reserva-
dos pela plataforma Sympla.
Formado em Recife pelos ir-
mãos Roberto, Waltinho e
Sérgio andrade, o grupo de
música popular brasileira,
que influenciou artistas como
Chico César, Zeca baleiro e
Mariana aydar. Quando:quin-
ta-feira (13). onde: (www.itau-
cultural.org.br). Horário: 20h.

sarau de música 
a edição do sarau virtual

do Hospital estadual alberto
Rassi – HGG, desta quinta-fei-
ra (13), será com a cantora
Denise Gomes, que se apre-
sentou pela primeira vez no
projeto em 2014. Com mais
de 20 anos de carreira, Deni-

se chega com um repertório
composto por músicas reli-
giosas e populares de alceu
Valença, benito de Paula,
Gonzaguinha, entre ou-
tros.esta é a terceira apre-
sentadora da cantora no pro-
jeto de humanização do HGG.
Quando: quinta-feira (13).
onde: avenida anhanguera
nº 6.479, Setor oeste - Goiâ-
nia. Horário: 17h.

Desafios da biblioteca 
‘bibliotecas Públicas: de-

safios e perspectivas’ foi o
tema escolhido para o Ciclo I,

do encontro Virtual do Siste-
ma estadual de Goiás de bi-
bliotecas Públicas, promovido
pela Gerência de Museus, bi-
bliotecas, Instituto Goiano do
livro e arquivo Histórico da
Superintendência de Patri-
mônio Histórico, Cultural e ar-
tístico da Secretaria de esta-
do de Cultura (Secult Goiás) a
partir desta quinta-feira (13).
o encontro visa refletir sobre
os cuidados e a segurança
dos usuários e servidores das
bibliotecas públicas, frente
aos desafios impostos pela
epidemia da Covid-19. Quan-

do: quinta-feira (13). onde:
Google Meet: (meet.goo-
gle.com/ids-fwax-nwf). Horá-
rio: 14h30.

Redes sociais 
Quem domina técnicas e

conceitos do marketing di-
gital sai na frente na con-
quista de novos clientes. e
para ajudar comerciantes a
impulsionarem suas redes
sociais, o Shopping estação
Goiânia, em parceria com o
Sebrae Goiás, promove hoje
(13), a partir das 19h, o 'We-
binar Marketing Digital Mão
na Massa’. “a ação é gratui-
ta e voltada para nossos lo-
jistas e também para outros
comerciantes que tenham
interesse”, informa a ge-
rente comercial e de mar-
keting do Shopping esta-
ção Goiânia, Juliana abra-
ham. as inscrições podem
ser feitas pelo site do Sebrae
ou pelo Instagram do Shop-
ping. Quando: quinta-feira
(13). onde: (@shoppinges-
tacaogoiania). Horário: a
partir das 19h.

Banda de Pau e Corda celebra seus 48 anos de estrada com live

César Moura fala sobre ações direcionadas ao setor cultural 
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missa de 7º dia de Paulo
Gustavo teve declaração
de marido, hit de Beyoncé
e canção da mãe

a missa de sétimo dia de
Paulo Gustavo aconteceu na
noite desta terça-feira (11)
no Cristo Redentor e foi mar-
cada por diversas homena-
gens ao ator, morto aos 42
anos no dia 4 deste mês por
complicações após ser diag-
nosticado com Covid-19 e
passar mais de um mês in-
ternado. as declarações do
marido, thales bretas, que
usava uma roupa do ator, e
da mãe dele, Déa lúcia, co-
moveram amigos presentes e
telespectadores da cerimô-
nia, transmitida pelo Multis-
how. antes de parte da famí-
lia dar seus depoimentos, a
cantora Mariah nala cantou
‘PrettyHurts’, hit de beyoncé,
cantora e ídolo do come-
diante que o homenageou
em seu site oficial ao saber da
morte dele. Regina Casé par-
ticipou de um momento emo-
cionante e rezou uma ‘ave
Maria’ dedicada ao amigo.
(Purepeople)

Irmã de sabrina sato chora
em 1º encontro com filhos
após internação por Covid

Irmã de Sabrina Sato, Ka-
rina Sato recebeu alta hospi-
talar após ficar pouco mais de
uma semana internada devi-
do as complicações da co-
vid-19. nesta terça-feira (11),

a empresária teve seu pri-
meiro encontro com os dois
filhos, Felipe e Manu, e o mo-
mento emocionante foi com-
partilhado pelas redes so-
ciais. "ainda preciso de re-
pouso para me recuperar,
mas preciso agradecer a
Deus, aos meus médicos e
todo time de profissionais
que estiveram comigo du-
rante minha internação. Mi-
nha família (de sangue e de
vida), que esteve ao meu lado
o tempo todo, vocês foram
fundamentais. Uma nova vi-
são da vida, no meio de tan-

ta dor e perdas. Parecia que
não ia ter fim, a insegurança,
a incerteza, os picos da doen-
ça, que se alternavam com a
fé e o amor...", começou Ka-
rina. (Purepeople)

'no limite': Íris stefanelli
detona provocação de an-
gélica ao perder prova. "É
abusada"

Íris Stefanelli ficou bas-
tante irritada com angélica e
a chamou de "abusada" após
prova em ‘no limite’. em pro-
grama exibido nesta terça-
feira (11), a equipe adversá-

ria da apresentadora levou a
melhor em um circuito e ela
ficou incomodada com a em-
polgação dos rivais, mas
principalmente da ex-sister.
"eu tive compaixão com ela
no primeiro desafio e, assim
que ela sai da prova, ela faz
um desaforo. eu não des-
respeito meu adversário.
não gostei nem um pouco.
essa menina é abusada e eu
lembrei dela desde o bbb",
disse a participante, recor-
dando a prova de subir as
dunas, que gerou meme de
ariadna. (Purepeople)

CELEBRIDADES

Whindersson nunes e
luísa sonza se tornaram
um dos assuntos mais co-
mentados da internet no
início desta semana. em
uma polêmica levantada
na web, o humorista abriu
o jogo pela primeira vez re-
velando que o fim do ca-
samento partiu dele e, ao
contrário do que muito foi
suposto pela web, a artista
nunca o traiu. Whinders-
son nunes desabafou ain-
da que acontecimentos
após separação o deixou
desapontado: "eu não sou
nem nunca fui perfeito, e
nunca cobrei perfeição de

ninguém, mas depois do
término aconteceu uma
coisa que eu fiquei muito
triste decepcionado, que
não foi uma traição, mas
depois passei a não botar
mais a mão no fogo por

ninguém e ficar na mi-
nha!".vitão apareceu nas
redes sociais para repu-
diar que a história tenha se
voltado contra Whinders-
son nunes e pediu por
paz.(Purepeople)

Vitão rejeita críticas contra Whindersson Nunes 
e avalia polêmica como uma "novela chata"

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

a lua nova em Gêmeos dá as
mãos para Vênus e Mercúrio —
e todos são puxados por Satur-
no em aquário, o que favorece a
resolução de problemas em sua
vida no dia de hoje. Para isso, po-
rém, ela te desafia a ser irreve-
rente e original.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

É preciso uma boa dose de
bom humor hoje, sem perder o
profissionalismo e a responsa-
bilidade. não vai dar para chutar
o balde, mas pode ser aquele
bom momento para rir das difi-
culdades para que elas percam o
poder sobre você.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

lua nova em Gêmeos dando
as mãos para Vênus e Mercúrio
— todos estão sendo puxados
por Saturno em aquário, favo-
recendo soluções em seu cami-
nho. Portanto o dia está pautado
por coisas sendo resolvidas, o
que dá uma leveza tremenda.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Deixe esse dia fluir, mesmo
um pouco caótico, há nele uma
magia única. as ideias podem es-
tar confusas hoje e as emoções,
intensas. não convém decidir
nada muito sério hoje. apenas
tente relaxar e sentir mais do que
pensar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Você pode estar se sentindo
muito original, inspirado e cria-
tivo hoje, inclusive podendo com-
partilhar ideias com as pessoas.
Isso fará toda a diferença e as co-
nexões ficarão cada vez mais
poderosas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Mantenham a conexão posi-
tiva com as pessoas que traba-
lham com vocês. Vale a pena ser
flexível e mudar de ideia, se pre-
cisar. não tem problema nenhum
nisso. o que não poderá ser fei-
to é fugir dos compromissos e
das responsabilidades deste dia.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Se perca um pouco para des-
cobrir coisas novas pelo cami-
nho. É importante se manter
aberto a novas experiências que
chegam, mas sem se fixar nelas.
a vida está trazendo experiên-
cias, mas ainda não é momento
de jogar a âncora.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a lua nova entrando em Gê-
meos ajuda a purificar mente e
corpo de emoções tóxicas. não
fiquem pensando em problemas
e situações negativas. Uma pos-
tura de leveza e de afetividade
salvam esse dia.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Criem vínculos reais, com ver-
dade e amor, só tendem a ga-
nhar. Pode ser preciso tomar
decisões importantes neste dia.
analise tudo muito bem, os prós
e os contras, antes de se decidir.
É ideal conversar com alguém
para ajudar nessas decisões.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

lua nova em Gêmeos dando
as mãos para Vênus e Mercúrio —
e todos estão sendo puxados por
Saturno em aquário, que te de-
safia a ser mais flexível. Quanto
mais se mantiver em um estado
de teimosia, mais esse dia pode
ser difícil e cheio de obstáculos.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Pode ser um bom dia para
sair da rotina. Quanto mais você
colocar alegria em sua vida, mais
suas ações serão cheias de ge-
nerosidade e mais seus cami-
nhos se abrirão. É uma mudan-
ça radical de atitude, mas que
transforma a vida.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Seu dia será agitado e até
um pouco caótico. Mas o segre-
do é falar abertamente sobre
suas ideias e seus sentimentos,
permitindo que os outros façam
o mesmo, sem levar nada para o
pessoal. Porque no fundo não é,
então pra quê fazer drama?
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degustação de um vinho vai mui-
to além do ato de senti-lo na
boca, dançando com a língua.
Apreciar implica entrega e de-
leite. degustar é um ritual prati-
cado sob a empatia gole-a-gole,

bem sutil que estimula nossa sensibilidade, in-
citando-nos a alçar vôos à imaginação afora,
onde o vinho permeia a própria sensualida-
de humana. o vinho da sedução tempera o en-
canto, umedece o amor. o melhor é prová-lo,
com calma e paz.  Como sempre, a delícia não
é pela variedade, mas, como nos vinhos,
aquela uva especial que sempre lhe desper-
tou o maior dos desejos.

vinho e boca se encantam com as ricas des-
crições dos aromas da bebida e que sucum-
bam ao fascínio de navegar pelas diversas
nuances gustativas deste complexo néctar de
Baco. vinho é feito para ser bebido, não para

guardar. um amigo guardava os
melhores rótulos. ele foi morto
pela Covid-19. viúvo, sem filhos, a
família distribuiu e beberam todos
os seus vinhos com muita desele-
gância. lição: nunca espere. 

em tempos de distanciamento
social, onde não podemos desfrutar
da presença física de quem gosta-
mos, o vinho tem sido uma impor-
tante companhia. Ajuda a deses-
tressar, acalmar os ânimos e aque-
cer o coração. e mais do que qual-
quer tanino, qualquer uva ou qual-
quer barril de carvalho, o vinho nos
preenche quando há um vazio no
peito ou transborda quando a alma
já está completa. ele é o "sabor",
qualidade dos taninos, acidez, equi-
líbrio, profundidade e persistência.
uma característica atraente do ser-

viço de vinhos (que não encontramos nas ou-
tras bebidas) é o seu ritual – da escolha da taça
à abertura da garrafa, da primeira prova para
ver se está bom, seguindo-se a maneira deli-
cada de derramar o líquido até no máximo a
metade da taça.

o vinho desfila pela passarela pelo visual,
além do olfato a percepção do seu perfume
e do paladar o amor. o vinho evolui em rit-
mo lento e repouso interno. ele não foi fei-
to para pessoas sem a menor sensibilidade,
que despeja o vinho num recipiente qualquer
e sorve-o num glu-glu automático, como se

fosse uma bebida sem alma. Com certeza é
egoísta um cavalgador solitário que não
presta atenção à sua companheira que, coi-
tada, não teria o prazer de curtir o momen-
to com charme. 

o vinho e a sensualidade seguem sempre
unidos, como no intrincado jogo amoroso, no
qual existe sempre um ritual a ser cumprido
a dois. um dos momentos mais importantes
do relacionamento homem-mulher está jus-
tamente no despertar do interesse, nos olha-
res furtivos, roubados, num jogo malicioso
que desemboca numa crescente atração. É
justamente assim que começa a degustação
de vinhos: um flerte inicial de avaliação vi-
sual. Com o cálice de vinho à frente, mergu-
lhamos num jogo sensorial de descobertas a
cor, brilho, detalhes que vão enchendo os
olhos, a boca com uma gulosa boca sedenta
de amor. A clareza da tonalidade de um vi-
nho – onde se descobre se ele é jovem, ma-
duro e envelhecido. numa análise cultural,
os vinhos brancos evocam o sol e inspiram
alegria e calor, simbolizam a tropicalidade e
a fertilidade feminina. os tintos a cor do san-
gue de Cristo, da provocação nas touradas, da
maçã do paraíso, da paixão, do coração, do
amor pimenta. Como disse goethe, "as cores
são ações e paixões da luz". Portanto, podem-
se obter cores diferentes e igualmente belas,
degustando- se à luz do dia ou de velas. numa
fase de maior intimidade, o nariz prevê de-
lícias, aproxima-nos daquilo cuja profundi-
dade queremos alcançar. Que homem não se
sentiu atraído, envolvido pelo mistério das in-
sinuações de um cheiro feminino, do aroma
de um vinho? Algumas pessoas têm sua sen-

sibilidade atraída pelo aroma adocicado,
outras pelo perfume de flor, outros pelo
cheiro da pele. o nariz é sensual.

os mil e um aromas, identificados no ín-
timo de nossas lembranças evocam relações
secretas que correspondem a um secreto bu-
quê. um gole pausado e generoso traz final-
mente o esperado gozo, que inunda nosso cor-
po com um prazeroso calor. desta vez você irá
erguê-la para um brinde e seu contato visual
será mais olho no olho do parceiro  adicio-
nando um leve sorriso. A visualização será
mental. só imagine...

embora a sensualidade original tenha su-
postamente se perdido na fábula da maçã
proibida e nos conselhos maldosos da ser-
pente, se imagine no Paraíso. libere a ima-
ginação e inspire. os aromas evoluirão à
medida que você os aprecia, pois seus di-
versos componentes se volatilizam em tem-
pos diferentes. Associe aromas nas sensa-
ções boas que você conhece - como um abra-
ço prolongado.

Ao colocar o vinho na boca, primeira-
mente ele deve ser mastigado, deixando que
afunde a língua para que a bebida passe pelo
palato e você possa sentir suas características,
como corpo, consistência e maciez. Ao inge-
rir o primeiro gole, você terá a confirmação
de tudo que já sentiu – da sensação de doçu-
ra percebida na ponta da língua à acidez. As
nuances de aromas se transformam à medi-
da que apreciamos o líquido, sentindo-o em
toda sua extensão, a consistência, fluidez e
temperatura - é como um beijo roubado.
distribua suas emoções num prazer crescente
– como aquela relação inesquecível.

É graças à complexidade do nosso paladar
que o sabor de um vinho pode ser tão fasci-
nante. toda taça de vinho tem um segredo
que nunca conseguimos decifrar. Continue
tentando. vale lembrar que sabor é um con-
junto de informações sensoriais que são pro-
duzidas em toda a boca, formado a partir da
percepção gustativa, olfativa e tátil, chama-
da de sensibilidade.

Basta uma taça de vinho tinto e a gente
já tem o pretexto perfeito para agir por ins-
tinto. temos uma certeza, é das respostas
que o tempo nos deixou. Pare aqui, segura
sua taça com vinho, dança uma música
com alguém. esqueça o mundo e entrelace
na madrugada até o novo dia chegar. (Es-
pecial para O Hoje).

vinho

O vinho desfila pela passarela
além do olfato, percepção do seu
perfume, paladar e do amor. O
vinho evolui em ritmo lento e
repouso interno. Ele não foi feito
para pessoas sem a menor
sensibilidade, que despeja o vinho
num recipiente qualquer e sorve-o
num glu-glu automático como se
fosse uma bebida sem alma

Sedução e tempero da vida

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta.
escreve no o Hoje
todas as quinta-feiras
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A pandemia da
Covid-19 elevou a
necessidade de
práticas que
assegurem a
qualidade e
higiene dos
produtos

Augusto Sobrinho

desde março de 2020, a pan-
demia da Covid-19 no Brasil im-
pôs uma nova realidade para as
relações humanas. os efeitos
dela podem ser percebidos na
alta do desemprego, na redução
da renda do brasileiro e nas no-
vas formas de trabalho. Além
do impacto financeiro negativo,
o “novo normal” possibilitou
que as pessoas se reinventas-
sem e, principalmente, em-
preendessem.

segundo o boletim anual
do Mapa de empresas pela se-
cretaria especial de desburo-
cratização, gestão e governo
digital do Ministério da eco-
nomia, mais de 1 milhão de
empresas foram fechadas no
ano passado. Porém, em 2020,
foram abertas mais de 3,3 mi-
lhões de novas empresas. de
acordo com o serasa experian,
houve um crescimento de 8,7%
em comparação com 2019.

este resultado é o maior
desde 2011 e foi puxado, espe-
cialmente, pelos microem-
preendedores individuais
(MeIs), que representam 79%
das novas empresas no levan-
tamento. outro destaque vai
para o setor de alimentos, pois
foi o segmento com maior nú-

mero de registros no Cadastro
nacional da Pessoa Jurídica
(CnPJ), no ano passado, repre-
sentando 9,7% do total.

Contudo, a pandemia do
novo coronavírus também ele-
vou o nível de preocupação
com a saúde. Felizmente, os
brasileiros abraçaram as prá-
ticas básicas de higienização
das mãos e de produtos. o en-
rijecimento das normas sani-
tárias também impactaram os
novos empreendedores, prin-
cipalmente, os estabelecimen-
tos de alimentação, que tive-
ram que aumentar a preocu-
pação com a segurança ali-
mentar dos clientes.

A FSSC/ISO 22.000
neste contexto, eviden-

ciou a Food safety system
Certification (FssC 22.000),
que, em tradução direta, quer
dizer Certificação de siste-
ma de segurança Alimentar,
que define os padrões de ges-
tão para organizações envol-
vidas na cadeia alimentar.
os requisitos são estabeleci-
dos pela organização Inter-
nacional de normalização
(Iso) que pensa em todo o
processo, desde a “colheita à
mesa” do consumidor.

A FssC/Iso 22.000 visa ga-
rantir ao cliente final a quali-
dade da prestação do serviço e,
principalmente, uma alimen-
tação saudável. ela pode ser im-
plantada em qualquer organi-
zação, independente do porte
da empresa. A gestão só deve-

rá se adequar às normas na-
cionais e internacionais para a
indústria de alimentos por
meio do sistema de gestão de
segurança de Alimentos (sgsA).

o superintendente do Pro-
con goiás, Alex Augusto vaz Ro-
drigues, fala da importância
de uma empresa possuir  o
FssC/Iso 22.000. “As empresas
que possuem essa certificação
promovem uma gestão de con-
trole rigoroso dos pedidos ine-
rentes aos alimentos, estando
atentos aos riscos biológicos,
químicos ou físicos dos produ-
tos. As empresas que estabele-
cem esse programa fazem o
monitoramento e planejam as
possíveis melhorias para segu-
rança alimentar”, disse.

As práticas da FssC/Iso
22.000 trazem benefícios para
a cadeia de produção e para o
consumidor final. Isso é pos-
sível, pois com ela as organi-
zações agregam um alto-co-
nhecimento sobre a cultura da
empresa para elaborar estra-
tégias que garantam a segu-
rança do seu produto. Com
isso, estará se comprometendo
com a segurança alimentar
do seu consumidor.

o sistema de gestão de se-
gurança de alimentos possibi-
lita o desenvolvimento dos co-
laboradores através de for-
mação técnica que pode elevar
a qualidade total do serviço e
produto. Maiores capacitados,
a gestão conseguirá reduzir
os impactos negativos e pre-
venir as falhas na produção.
Com isso, a empresa terá re-

dução dos custos com retra-
balhos e desperdícios.

“A empresa que possui essa
certificação, FssC/Iso 22.000,
será beneficiada devido ao fato
dela poder demonstrar para o
seu consumidor que os produ-
tos que ela produz e comer-
cializa respeitam um padrão
internacional de segurança ali-
mentar. Com isso, será agre-
gado valor e melhor concei-
tuação dos produtos. Mas, o
principal beneficiado será o
cliente, que vai consumir ali-
mentos confiáveis, que passa-
ram pelo processo de controle
de riscos”, destacou Alex.

uma empresa com esta cer-
tificação obtém reconheci-
mento nacional e internacional
em relação à segurança do
produto oferecido. Com isso,
ela atrai fornecedores também
certificados, o que aumenta a
satisfação e confiança dos clien-
tes. o que resultará na melho-
ria na imagem da organização,
fidelização dos consumidores e
também na consolidação da
organização no mercado.

Além disso, o FssC/Iso
22.000 contribui no aumento
da competitividade no merca-
do. Pois, através do comitê glo-
bal Food safety Initiative (gFsI)
a empresa terá maior abertura
para exportação do produto.
Além disso, reduz o número de
auditorias devido assegurar a
qualidade, higiene e segurança
dos alimentos, o aumenta a
possibilidade de novos em-
preendimentos. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

Possuir a FSSC/ISO
22.000 garante ao
cliente final a qua-
lidade da presta-
ção do serviço e,
principalmente,
uma alimentação
saudável

Indústrias devem se preocupar
com a Segurança Alimentar








