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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   24º C  

t  11º C

PP pode se aproximar
de Caiado em busca
de espaço na chapa
Política 5
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atraso da Praça do Trabalhador prejudica feirantes O atraso na entrega da Praça do
Trabalhador com previsão de entrega em outubro pode prejudicar o trabalho dos feirantes. Trabalhadores re-
clamam que inauguração no final do ano prejudica as vendas na época de maior movimento. Cidades 9

Com o retorno das aulas presenciais da rede pública de ensino na pró-
xima semana, a procura por materiais escolares já movimenta o co-
mércio na Capital aponta indicadores do Sindicato do Comércio Va-
rejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO. Cidades 11

Busca por material escolar cresce
com retorno das aulas presenciais 

O Brasil gerou 309.114 postos
de trabalho em junho deste
ano, resultado de 1,6 milhão em
admissões e de 1,2 milhão de
desligamentos de empregos
com carteira assinada. No acu-
mulado de 2021, o saldo posi-
tivo é de 1.536.717 novos tra-
balhadores no mercado for-
mal, aponta dados do Caged.
Economia 4

Novo reajuste foi freado devido
a preocupação com a alta da
taxa de juros. Política 2

Aneel segura
novo aumento
de tarifas

Goiás registrou 77 
mil empregos com
carteira assinada
O arrefecimento da pandemia no país e o avanço da
vacinação, ainda que lento, contribui positivamen-
te para o número de empregos gerados. Dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (CA-

GED) apontam que Goiás encerrou o primeiro se-
mestre deste ano com 77 mil empregos formais.
Estado acompanha o cenário nacional que regis-
trou saldo de 1,5 milhão de empregos. Política 5

Jota Eurípedes

no país foram preenchidos 1,5 milhão de novos postos de trabalho

País gerou 309
mil empregos
em junho

Os adolescentes, com idade en-
tre 12 e 18 anos, só serão vaci-
nados após a imunização com-
pleta da população adulta, com
pelo menos uma dose da vacina,
informa a Secretaria de Estado
da Saúde (SES-GO). Estado segue
diretrizes do Ministério da Saú-
de que divulgou a medida.
Cidades 10

Adolescentes
serão vacinados
após adultos

A proposta de uma Reforma
Tributária  deve isentar o lucro
e dividendos de micro e peque-
nas empresas. A proposta ori-
ginal do Poder Executivo já pre-
via isenção para lucros e divi-
dendos de micro e pequenas
empresas, mas apenas até o li-
mite de R$ 20 mil por mês. 
Política 6

Reforma
tributária poupa
microempresas

o eterno retorno aos
nossos instintos

primitivos

Manoel l. Bezerra rocha

Opinião 3

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Iris Rezende ignora

críticas de Mabel sobre alian-

ça do MDB com Caiado. 

Política 2

Jurídica: Entram em vigor

novas regras sobre proteção

de dados pessoais. 

Cidades 10

economia: Crise na econo-

mia contribuiu para ajuste

nas contas externas.

Economia 4

Goiás reCeBe
Operário Ferroviário
dentro de casa
Time esmeraldino volta a campo
nesta sexta-feira (30), no estádio Hai-
lé Pinheiro. A equipe tenta nova-
mente vencer em casa para terminar
o mês no G-4 da Série B. Esportes 7

GeorGemy quer
Tigre 100% "ligado"
em Campinas
O camisa 1 colorado acredita que o
Vila Nova está próximo de voltar a
vencer na Segundona, mas que,
para isso, precisa manter a con-
centração. Esportes 8

Fotógrafos quebram
paradigmas da realidade
Essência 13

Essência

Síndrome de
Burnout e o
esgotamento Essência 16



Raphael Bezerra

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recuou
em promover um novo reajuste na bandeira vermelha da
conta de luz após pedido do Governo. A preocupação é que
o impacto que a alta nas taxas de juros básicos do país pro-
voque prejuízos ainda maiores com o aumento da co-
brança na energia. A decisão sobre o aumento deve ficar
para agosto, segundo informações colhidas pela jornalista
Ana Flor do G1. 

No final de junho já havia aprovado um reajuste na ban-
deira 2 da tarifa vermelha - a mais cara. Desde 1º de julho,
o consumidor paga R$ 9,49 centavos a mais pela energia
a cada 100 kwh consumidos, um aumento de 52% em re-
lação ao valor anterior.

Apesar do reajuste, o preço não agradou a área téc-
nica da agência que previa um preço mínimo de R$ 11
por 100 kwh devido ao aumento dos custos das gera-
doras de energia.

Em nota, a agência disse que revisa o valor das ban-
deiras tarifárias todos os anos. “Em 2021 vivemos ano ex-
cepcional, com a pior hidrologia desde o início dos regis-
tros, em 1931. Nesse sentido, diante da conjuntura excep-
cional de oferta de energia hidrelétrica, a elevação do va-
lor da Bandeira Vermelha Patamar 2 foi definida pela di-
retoria da Agência em 29/6, para valer a partir de 1 de ju-
lho”. (Especial para O Hoje)
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Aneel segura 2º
reajuste seguido
na bandeira
vermelha

Samuel Straioto

Foi anunciada nesta quin-
ta-feira (29), a retomada do
programa de Aprendizagem
em Goiás. A ação integra pa-
cote de medidas do governo
estadual no momento de re-
tomada da economia que foi
impactada pela Covid-19. O
governador Ronaldo Caiado
ressaltou a importância da
iniciativa para jovens em si-
tuação de vulnerabilidade so-
cial.  As inscrições estarão
abertas no próximo dia 1º de
agosto. A partir de setembro 5
mil jovens começarão a ser in-
seridos em repartições públi-
cas estaduais por meio do
Aprendiz do Futuro.

Serão selecionados jovens
em vulnerabilidade econômi-
co-social, estudantes da rede
pública ou bolsistas de rede
particular e com renda familiar
de até dois salários mínimos.
Os selecionados passarão por
cursos de qualificação técnica
e terão o desempenho escolar
acompanhado. Eles recebem,
além do pagamento do pro-
grama, no valor de R$ 550,
vale alimentação, vale trans-
porte, seguro de vida, uniforme
e crachá.  Para se inscrever, o
jovem precisa ter entre 14 e 16
anos incompletos, ser estu-

dante da rede pública ou bol-
sista de rede particular e ter
renda familiar de até dois sa-
lários mínimos.

O governador Ronaldo
Caiado, afirmou que todos os
alunos matriculados no pro-
grama serão beneficiados com
tablets. “5 mil tablets que eles
receberão para auxiliá-los nos
estudos e poder continuar
suas atividades em casa”, re-
forçou Caiado, ao citar a en-
trega de uniformes. O jovem
selecionado terá uma bolsa
de R$ 516,66, vale alimentação
no valor de R$ 150, direito a
férias, 13º salário, além de
vale transporte e seguro de
vida. “A contrapartida será
ações sociais. Eles terão a
chance de se desenvolver
como ser humano e contribuir
para a sociedade onde ele
vive”, afirmou Caiado.

O Aprendiz do Futuro é um
programa desenvolvido pela
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social do Estado de Goiás,
que será executado pela Rede
Nacional de Aprendizagem,
Promoção Social e Integração
(Renapsi). O edital será divul-
gado nesta sexta-feira (30).
Após a fase de inscrição, os in-
teressados serão comunicados
sobre o resultado. Os jovens te-
rão o prazo entre os dias 6 e 10

de setembro para envio dos do-
cumentos para a admissão. Os
jovens aprendizes serão en-
caminhados às empresas já
no mês de setembro. Ao final
do processo, os que obtiverem
o melhor desempenho pode-
rão participar de um inter-
câmbio internacional.

“A vida do jovem profis-
sional vai ser acompanhada
dia a dia através de uma pla-
taforma, como um LinkedIn,
onde as informações serão
colocadas. Esses jovens vão
pontuar, de alguma forma.
No final desse processo,
aqueles jovens que apresen-

tarem o melhor desempenho
dentro do programa, serão
beneficiados com esse inter-
câmbio na Europa ou em ou-
tro lugar a ser definido”, ex-
plicou o secretário de De-
senvolvimento Social, Wel-
lington Mattos Lima.

Politicamente chamou
atenção do deputado estadual
Henrique Arantes (MDB) no
evento realizado no Palácio
das Esmeraldas. Em discurso
ele fez uma série de elogios ao
governo estadual e ao usar a
palavra, o governador Ronal-
do Caiado também proferiu
uma série de elogios ao par-

lamentar. A troca de afagos
retrata o momento de uma
aproximação gradativa de
membros do MDB com Ro-
naldo Caiado. Henrique Aran-
tes é aliado de Daniel Vilela,
cotado para ser vice ou de
participar na chapa como se-
nador nas eleições do ano
que vem. Ainda estiveram
presentes no evento o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva, Lissauer Vieira (PSB) e os
presidentes das entidades mu-
nicipalistas, Carlão da Fox
(DEM) da AGM e Haroldo Na-
ves (MDB) da FGM. (Espe-
cial para O Hoje)

Jovens em vulnerabilidade socio-econômica serão selecionados para o programa

Ação integra pacote social do governo
em momento de retomada da economia

Iris ignora críticas de Mabel 
sobre aliança com Caiado 

Principal articulador de uma aliança do MDB com
o Democratas de Ronaldo Caiado, para uma composi-
ção político-eleitoral, em
2022, o ex-prefeito e
ex-governador
Iris Rezende não
pretende res-
ponder à decla-
ração do presi-
dente da Fieg,
Sandro Mabel,
que se disse de-
c e p c i o n a d o
com o fato de o
líder emedebis-
ta estar empe-
nhado nessa alian-
ça, por entender
que o MDB não
pode ficar na garupa
de nenhum grupo
político nas elei-
ções do ano que
vem. A insatisfa-
ção de Mabel se es-
tende ao presidente do partido,
Daniel Vilela, mas ele está iso-
lado, juntamente com o prefeito de
Aparecida de Goiânia, Gusta-
vo Mendanha, e o deputado
Paulo Cezar Martins. 

Consulta
Numa última cartada, Gustavo Mendanha tenta, jun-

to à direção do MDB, uma espécie de plebiscito, para que
não apenas prefeitos, mas filiados do partido, sejam ou-
vidos sobre alianças para 2022. 

A vez do PP  
Com o imbróglio envolvendo o presidente afastado

do diretório nacional do Patriota, Adilson Barroso,
quem agora tenta atrair o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) é o Progressistas, para disputar a ree-
leição em 2022. Ciro Nogueira, futuro chefe de Casa
Civil puxa o cordão. 

Veto  
Pelo prazo de cinco anos e

três anos, respectivamente, os
ex-prefeitos Lourenço Filho
(Uruaçu) e Joaquim Santana
Batista (Pilar de Goiás) estão
proibidos de formalizar con-
trato com o poder público,
por determinação judicial. 

Bola da vez 
Vice-prefeito de São Si-

mão, Fábio Capanema (PP)
acompanha de perto o de-
senrolar do escândalo en-
volvendo o prefeito Francis-
co Assis Peixoto (PSDB), acu-
sado de assédio sexual contra
menores, na cidade. Ele deve
assumir mandato. 

Valendo 
Já está em vigor a redução

temporária das alíquotas do
ISTI, uma vez que o prefeito Ro-
gério Cruz regulamentou por
decreto lei que prevê o benefí-
cio, que considerou os efeitos da
pandemia sobre as finanças dos
moradores de Goiânia. 

2 Depois de vários man-
datos de deputado esta-
dual, o tucano Helio de
Sousa está decidido a dis-
putar vaga na Câmara Fe-
deral. Já selou dobradinha
com alguns deputados, e
não só do PSDB. 

2 O Teatro Goiânia será
palco, hoje, do lançamento
do programa Retomada Cul-
tural, do governo estadual. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Caiado anuncia retomada de
programa de aprendizagem 

Alta na inflação preocupa setores econômicos do governo



ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021 OPInIãO n 3

O eterno retorno aos nossos
instintos primitivos

Ivan Cavilha

A recente pesquisa elaborada pela IBM, AI
Adoption Index 2021, mostra que as empresas
nacionais lideram a implementação de inteli-
gência artificial, representando 40% das com-
panhias no Brasil. No caso do setor óptico, meu
segmento, o uso do reconhecimento facial ain-
da é uma novidade e ajudará a produzir óculos
cada vez mais perfeitos ao uso, o que permite ofe-
recer modelos para todos os tipos de rostos e na-
rizes, o que significa um belo processo inclusi-
vo. Para isso, a inteligência artificial ajuda a iden-
tificar os pontos críticos da face e cria oportu-
nidades de fabricação personalizada.

Embora muitas práticas do setor ainda sejam
consideradas conservadoras, a pandemia de Co-
vid-19 contribuiu para o processo de digitalização
do mercado, visto que mais pessoas perderam o
medo e passaram a comprar seus óculos pela in-
ternet. É o que também aponta os dados da As-
sociação Brasileira de Comércio Eletrônico (Ab-
comm), mostrando que a quantidade de compras
online realizadas no Brasil em 2020 deu um sal-
to de 70,3%, indicando que o período de isola-
mento social fez com que a demanda de clientes
migrasse para o ambiente virtual.

As pesquisas e estudos apontam que a tec-
nologia chegou para ajudar e será, cada vez
mais, uma realidade para as empresas de pe-
queno, médio ou grande porte. Inclusive, é
muito importante nos atentarmos às regras da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
respeitando todos os direitos de privacidade dos
clientes e adequando os negócios de acordo,

principalmente quando tratamos de inteligên-
cia artificial e captação de rostos.

Outro ponto que merece destaque é a maneira
como o uso da inteligência artificial pode contribuir
para o fim da pirataria do setor óptico, pois quan-
do o cliente entende os benefícios de obter um ócu-
los personalizado, ele passa a querer adquirir o item
customizado. Isso impede que o produto seja re-
plicado, visto que a pirataria se baseia na multi-
plicação ilimitada de uma mesma peça.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 90% da
população entre 45 e 70 anos, equivalente a 38
milhões de pessoas, apresentam dificuldades
para enxergar, o que mostra que o setor óptico
tende a crescer nos próximos anos, seja na ges-
tão ou no uso de novas tecnologias. Além disso,
a combinação entre óculos, seja de grau ou sol,
como moda e estilo cresce cada vez mais, pois
a tendência é de que a peça seja funcional, aju-
dando no tratamento clínico dos olhos, com qua-
lidade, estilo e custo-benefício.

O avanço no vare-
jo óptico é muito cla-
ro e trará grandes
transformações nes-
ta década, podendo
transformar o setor
em um varejo de pon-
ta. Isso nos deixa cada
vez mais otimistas,
pois este é um mer-
cado presente em vá-
rios momentos na
vida das pessoas.

Manoel L. Bezerra Rocha

A cobiça insana do capitalismo selvagem, ca-
pitaneado pelos Estados Unidos, conseguiu deses-
tabilizar os países do Oriente Médio e os do norte
da África, historicamente, marcados por conflitos
e agressões ocidentais. Mais recentemente, Iraque,
Líbia e Síria, que apresentavam excelente qualidade
de vida, hoje estão transformados em ruínas e imer-
sos em sangrentas e babélicas guerras civis. 

A cobiça humana tem se revelado muito mais
implacável que as guerras de um passado mais
longínquo. Se antes as incursões bélicas eram fei-
tas em busca de territórios e riquezas locais, mo-
dernamente os conflitos são articulados com o
propósito de atender aos interesses da indústria
armamentista. Esse segmento é quem, tradicio-
nalmente, detém o comando do poder real e po-
lítico nos Estados Unidos. O grande Senhor das
Armas, tendo a natureza belicosa instituída
como política de estado, chega a estimular um
conflito e vender armas para os dois lados,
como na guerra Irã e Iraque, os “contras” da Ni-
carágua e a traição à causa da independência do
Tibet, dentre outros. Ao que tudo indica, o alvo
da desestabilização atual é o Irã, a Rússia, a Chi-
na, a Coréia do Norte, como foi feito com Egito,
Tunísia, Líbia, Síria e Iraque.  

O ocidente é adestrado a odiar, por exemplo o
Irã, porque os meios de propagandas midiáticas são
controlados mundialmente por judeus. Isso com-
pele-nos a termos uma visão deturpada sobre
esse país extraordinário. Em verdade, o Irã é um
dos países mais tolerantes religiosamente e apre-
senta uma excelente qualidade de vida à sua po-
pulação e um sistema educacional invejável. Cu-
riosamente, mesmo sendo satanizado pela propa-
ganda judia como “uma ameaça à existência de Is-
rael”, é onde os judeus mais gozam de liberdade po-
lítica e religiosa. Historicamente, o Irã legou à hu-
manidade importantes instrumentos literários e ju-
rídicos. Ao contrário do que muitos imaginam, a
Grécia não é o berço da democracia. 

O primeiro instrumento legal de democracia
e proteção aos direitos humanos surgiu no Irã, an-
tiga Pérsia, no século VI a. C, com o Cilindro de
Ciro. Através desse instrumento escrito, o rei da
Pérsia, Ciro, o Grande, dentre outras providências,
determina a repatriação dos hebreus, após serem
libertados do cativeiro em Babilônia. Hoje, como
vemos, a gratidão que os judeus demonstram é a
sua sanha obsessiva em destruir o Irã. Os Estados
Unidos e a União Europeia sempre foram pres-
sionados por Israel para que adotassem ou apro-
vassem um ataque ao Irã. Os embargos comercial
e econômico, apesar de intensa afetação ao de-
senvolvimento iraniano, nunca foram capazes de
aplacar o injustificado ódio que Israel nutre por
aquele país. Possivelmente, o maior entrave a uma

incursão direta contra o Irã, seja o apoio que ele
recebe da Rússia, tanto por sua capacidade mili-
tar dissuasória, quanto por ser o principal for-
necedor de gás à União Europeia. Entretanto, pa-
rece que Israel encontrou um meio de não de-
pender exclusivamente dos Estados Unidos para
lançar-se contra o Irã e passou a apoiar, através
de logística, ataques a países aliados do Irã,
como a Síria e, mais recentemente, contra o Iê-
men. Como em política o impossível é uma pala-
vra que não existe, Israel agora se declara “o gran-
de aliado da Liga Árabe, liderada pela Arábia Sau-
dita, e lançam ataques contra a população civil do
Iêmen, a pretexto de estar tentando atingir o gru-
po Huthis Ansar Allah. Na verdade, os bombar-
deios promovidos pela Liga Árabe visam objeti-
vos distintos. Israel não tem coragem de lançar-
se num conflito direto contra o Irã, principal-
mente sem o aval dos EUA. 

Desta forma, apoiar a Liga Árabe é uma ma-
neira de deter a progressiva influência regional
do Irã, que tem aumentado, principalmente com
os vácuos de poder surgidos com o esfacelamen-
to da Síria e a eliminação de Saddam Hussein, no
Iraque, e Muamar Kadafi, na Líbia. As negociações
do Irã com o Grupo 5+1 sobre o programa nuclear
têm incomodado Israel, principalmente depois que
Barack os EUA afirmaram que o país persa poderia
se tornar “uma potência regional muito próspe-
ra” se conseguisse entrar em um acordo. Por ou-
tro lado, a Arábia Saudita, não obstante também
incomodar-se com o aumento da influência re-
gional do Irã, tem como motivação para os ataques
sentimentos mais sectários. 

A região da África do Norte, sempre foi pal-
co de sangrentas batalhas. Cartago, onde hoje é
a Tunísia, durante a Segunda Guerra Púnica
(218-201 a.C.), é a terra do lendário rei Aníbal.
Em 216 a. C, em Canas, no Sul da Itália, sob o co-
mando de Aníbal, foram aniquilados mais de
cinquenta mil soldados romanos em um único
dia. Esta batalha entrou para a história como
sendo a mais violenta em número de mortos, até
ser superada pela Batalha do Rio Somme, na
França, na Primeira Guerra Mundial, na qual em
um único dia foram mortas mais de sessenta mil
pessoas, a maioria ingleses. 

Sem dúvida alguma a humanidade obedece a mo-
vimentos cíclicos. Os acontecimentos sociais, políti-
cos, comportamentais,
seguem a mesma lógica
dos movimentos pla-
netários: tudo gira e,
por mais que tardem,
sempre haverá o retor-
no ao ponto de partida.
O ser humano é, por
sua natureza, fadado a
repetir a história. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha
é advogado criminalista

Ivan Cavilha é formado
em Gestão de Marketing,
com MBA em Administra-
ção de Negócios

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por serem
mulheres e me policiado para conter meus senti-
mentos machistas em relação a minha esposa. Não
quero virar estatística. Essas mortes completa-
mente evitáveis se tornam uma lição para mim, que
é a de que minha mulher não é minha proprieda-
de. Ficaria muito triste se nos separássemos, mas
matá-la por não querer que ninguém mais a tenha,
seria um absurdo. Uma pena que esses assassinos
não pensam assim.

Fabiano Alencar
Goianira

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e pre-
sente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases mais
justas e equitativas. A estrutura vigente também
corrobora para invisibilidade e permanente ex-
clusão da população negra. A abolição da escra-
vatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos
corporais e outras humilhações se fazem presentes
quando um jovem negro é executado sumaria-
mente, quando o imaginário coletivo define o ne-
gro como perigoso e incapaz, quando a cor da pele
é uma sentença. É preciso conhecer e combater
qualquer medida que impeça o negro de sonhar,
de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Os dados nos motivam
a trabalhar ainda
mais, e também
mostram que
realmente estamos no
caminho certo nas
decisões que são
tomadas para
fortalecer a chegada de
novos investimentos,
além de apoiar as
atividades que já estão
em exercício no
território goiano

Titular da Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC), José Vitti,
comemorou os números e disse que
esses saldos são o resultado de
muito trabalho do Governo de Goiás
em sintonia com o setor produtivo e
com os trabalhadores. 

Inteligência artificial pode
auxiliar o setor óptico

@jornalohoje
Fico feliz em ver esses investimentos do Go-
verno do estado pois significa muito geração
de emprego e renda para a população.

Mário Júnior

@ohoje
Isso aí Tá certo vamos enfrentar se fe-
char comércio resolvesse algo ninguém
tinha morrido.

Karlos Souza

@jornalohoje
Depois que a rebeca andrade conquistou
a prata no individual geral, a primeira me-
dalha olímpica da história da ginástica ar-
tística feminina brasileira, a hoje
comentarista da Globo falou sobre como
esse resultado é importante para a repre-
sentatividade da mulher negra.
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O déficit na conta de transações corren-
tes do País despencou 78,3% nos 12 meses
encerrados em junho deste ano frente aos
12 meses imediatamente anteriores, refor-
çando as análises que há tempos já apon-
tavam as características mais ou menos iné-
ditas da crise instalada na economia brasi-
leira desde o começo da segunda metade da
década passada. No caso, o ineditismo tem
a ver com a sobra de dólares no País, ex-
pressa no volume elevado de reservas em
moedas fortes, condição não observada
nas crises anteriores, geradas em grande
parte exatamente pela falta de dólares, a
exemplo das crises recorrentemente ob-
servadas desde o começo dos anos 1980.

O País detinha, até quarta-feira, dia 28, re-
servas equivalentes a US$ 355,07 bilhões,
quase 17% mais do que toda a dívida externa
bruta do País. Na verdade, essas reservas fo-
ram acumuladas entre 2003 e 2011, quando
saltaram de apenas US$ 37,823 bilhões em de-
zembro de 2002, para US$ 352,012 bilhões no
final de 2011, crescendo 9,3 vezes no período.
Na crise cambial sofrida na virada de 1999
para 2000, aquelas reservas chegaram a ficar
pouco acima de US$ 28,2 bilhões, uma fração
dos valores mantidos desde o começo da dé-
cada passada, com oscilações para cima e para
baixo ao longo do período.

Paradoxalmente, parte relevante do ajus-
te mais recente nas contas externas ocorreu
como consequência direta da crise sofrida a
partir da recessão de 2015/16 e das dificul-
dades enfrentadas pela economia para reto-
mar o crescimento, agravadas, desde o ano
passado, pela pandemia do novo coronavírus,

que derrubou as remessas de lucros para fora
do País, fez murchar literalmente as despesas
com viagens internacionais e ainda achatou
as despesas com aluguel de equipamentos im-
portados. Na contramão do ajuste, as receitas
do Brasil com a exportação de serviços de en-
genharia, arquitetura e outros negócios des-
pencaram nos últimos anos, diante da des-
truição quase total das grandes empresas de
engenharia e infraestrutura de bandeira
brasileira, que vinham ocupando espaços
crescentes no mercado mundial de serviços
de engenharia, altamente disputado pelas
maiores economias do globo.

Reviravolta na balança
O rombo na conta de transações corren-

tes, que inclui todos os gastos e as receitas que
o País realiza no exterior, incluindo o saldo
entre exportações e importações de bens, des-
pesas com viagens internacionais, aluguel de
equipamentos lá fora, royalties, gastos com ju-
ros e amortizações da dívida externa, re-
messas de lucros e dividendos, desabou de
US$ 90,502 bilhões nos 12 meses entre julho
de 2014 e junho de 2015 para US$ 19,637 bi-
lhões nos 12 meses encerrados em junho de
2021. O corte no déficit, portando, chegou a
nada menos do que US$ 70,865 bilhões. Pra-
ticamente 58,0% dessa redução deveram-se
à virada na balança comercial de bens e mer-
cadorias, que saiu de um déficit de US$ 1,990
bilhão entre meados de 2014 e 2015 para um
superávit (exportações maiores do que im-
portações) de US$ 39,124 bilhões nos 12 me-
ses finalizados em junho deste ano (ou seja,
uma virada de US$ 41,114 bilhões).

2 O ganho na balança co-
mercial veio principalmen-
te do aumento de 18,9% nas
exportações, que subiram
de US$ 207,792 bilhões em
2014/15 para US$ 247,023
bilhões em 2020/21, num ga-
nho próximo de US$ 39,231
bilhões, influenciado larga-
mente pelo crescimento nos
embarques de minério de
ferro, petróleo em bruto,
soja e derivados, milho, açú-
car e outros produtos agrí-
colas. As vendas externas
foram impulsionadas pelo
novo ciclo de alta nos preços
internacionais das commo-
dities, desde o petróleo e o
minério à soja, verificado a
partir da segunda metade do
ano passado.
2 Mas a taxa de câmbio
ajudou fortemente. Na mé-
dia entre julho de 2014 e ju-
nho de 2015, o dólar médio
havia estacionado em algo
próximo a R$ 2,69 de acordo
com as séries de dados do
Banco Central (BC). Entre
julho de 2020 e junho deste
ano, a taxa dobrou em va-
lores nominais, atingindo
perto de R$ 5,39.
2 A alta do dólar encareceu
proporcionalmente as via-

gens internacionais, impac-
tadas da mesma forma pelas
restrições à circulação de pes-
soas impostas pelos países
para enfrentar a pandemia e
tentar impedir, em muito su-
cesso, a disseminação do Sars-
CoV-2. As despesas nesta área
minguaram de US$ 16,861 bi-
lhões em 2014/15 para apenas
US$ 1,372 bilhão de julho do
ano passado a junho deste
ano, num tombo de 91,9%
(quer dizer, US$ 15,489 bi-
lhões a menos).
2 Os gastos com o aluguel
de equipamentos utilizados
por diversos setores da in-
dústria seguiram caminho
semelhante, influenciados
parcialmente pelo dólar mais
caro, mas também pela re-
tração experimentada pela
atividade industrial aqui
dentro. O aluguel de equipa-
mentos havia exigido o de-
sembolso de US$ 23,455 bi-
lhões entre julho de 2014 e
junho do ano seguinte, des-
pesa reduzida para US$ 8,820
bilhões nos 12 meses encer-
rados em junho deste ano –
uma queda de 62,4% (US$
14,635 bilhões a menos).
2 As despesas com trans-
portes de pessoas e cargas

sofreram baixa de 61,7%
na mesma comparação,
saindo de US$ 7,909 bilhões
para US$ 3,031 bilhões
(uma queda equivalente a
US$ 4,878 bilhões).
2 O comportamento da-
quelas contas contribuiu
para a redução de 60,3% ex-
perimentada pela conta de
serviços do País com o res-
tante do mundo. O déficit
nesta área caiu de US$
46,125 bilhões para US$
18,303 bilhões, numa dimi-
nuição de US$ 27,822 bilhões
(o que representou uma con-
tribuição de 39,3% para a re-
dução do rombo nas transa-
ções correntes).
2 Na contramão dessa ten-
dência, as despesas com te-
lecomunicações, computa-
ção e informações saltaram
94,0% no período analisa-
do, saindo de US$ 1,986 bi-
lhão para US$ 3,853 bilhões,
quer dizer, US$ 1,867 bilhão
a mais. As receitas com ser-
viços de engenharia, arqui-
tetura e outros desabaram
72,1% na mesma compara-
ção, encolhendo de US$
12,044 bilhões para US$
3,359 bilhões, um dos valores
mais baixos da série.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Crise na economia contribuiu
para ajuste nas contas externas

O Brasil gerou 309.114 postos de trabalho em junho
deste ano, resultado de 1.601.001 admissões e de 1.291.887
desligamentos de empregos com carteira assinada. No acu-
mulado de 2021, o saldo positivo é de 1.536.717 novos tra-
balhadores no mercado formal. Os dados são do Minis-
tério da Economia, que divulgou hoje (29) as Estatísticas
Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.

O estoque de empregos formais no país, que é a quan-
tidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a
40.899.685, em junho, o que representa uma variação de
0,76% em relação ao mês anterior.

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Gue-
des, é a primeira vez desde a crise de 2015 que o país ul-
trapassa o patamar de mais de 40 milhões de postos for-
mais de trabalho. Ele acredita que a retomada da eco-
nomia brasileira e o retorno seguro ao trabalho conti-
nuarão em ritmo acelerado com o avanço da vacinação
da população contra covid-19, em especial nos setores
de serviços e comércio, os mais afetados pelas medidas
de enfrentamento à crise sanitária.

A próxima divulgação do Caged já deve acontecer sob
o comando do ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir
o Ministério do Trabalho e Previdência, que está sendo
recriado. Guedes destacou que a equipe da Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho, que hoje está na Eco-
nomia, seguirá o trabalho na nova pasta.

Segundo ele, o foco será a geração de oportunidades de
trabalho aos jovens e formalização de cerca de 38 milhões
de trabalhadores informais que hoje recebem o auxílio
emergencial do governo. Em breve, ainda de acordo com
Guedes, serão lançados novos programas, como o serviço
social voluntário e os bônus de inclusão produtiva (BIP) e
de incentivo à qualificação profissional (BIQ).

“Tememos muito o efeito cicatriz, que é a mutila-
ção de uma geração em função de uma pandemia des-
sa, já no setor educacional, já temos esse receio no se-
tor educacional. E queremos, então, acelerar a ab-
sorção desses jovens, seja com treinamento de quali-
ficação profissional, seja com serviço social voluntá-
rio para que eles se preparem para o mercado formal
de trabalho”, disse o ministro, durante coletiva virtual
para divulgar os dados do Caged.

A expectativa é que o BIP e o BIQ gerem cerca de
2 milhões de empregos para jovens de 16 a 22 anos. As
vagas deverão ser de meia jornada de trabalho, com
bônus de meio salário mínino. Parte do bônus, o BIP,
será pago inicialmente com dinheiro público e depois
com recursos do Sistema S, e a outra parte, o BIQ, pago
pelo empregador.

Dados do emprego
No mês passado, os dados apresentaram saldo positi-

vo no nível de emprego nos cinco grupamentos de ativi-
dades econômicas: serviços, com a criação de 125.713 pos-
tos, distribuídos principalmente nas atividades de in-
formação, comunicação e atividades financeiras, imobi-
liárias, profissionais e administrativas; comércio, que
criou 72.877 novos empregos; indústria geral, saldo po-
sitivo de 50.145 postos, concentrados na indústria de trans-
formação; agricultura, pecuária, produção florestal, pes-
ca e aquicultura, mais 38.005 postos de trabalho gerados;
e construção, que registrou 22.460 novos trabalhadores.

Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na ge-
ração de emprego, sendo que houve aumento de traba-
lho formal nas 27 unidades da Federação. Em termos re-
lativos, dos estados com maior variação em relação ao
estoque do mês anterior, os destaques são para o Piauí,
com a abertura de 4.597 postos, aumento de 1,5%; Ala-
goas que criou 4.651 novas vagas (1,36%); e Maranhão,
com saldo positivo de 6.745 postos (1,31%).

Os estados com menor variação relativa de empregos
em junho, em relação a maio, são Rio Grande do Sul, que
teve criação de 11.446 postos, aumento de 0,44%; Bahia,
com saldo positivo de 7.604, alta de 0,43%; e Sergipe, que
encerrou o mês passado com mais 1.107 postos de tra-
balho formal, crescimento de apenas 0,41%.

Em todo o país, o salário médio de admissão em junho
de 2021 foi de R$ 1.806,29. Comparado ao mês anterior,
houve redução real de R$ 1,59 no salário médio de ad-
missão, uma variação negativa de 0,09%.

As estatísticas completas do Novo Caged estão dis-
poníveis na página do Ministério da Economia. Os da-
dos também podem ser consultados no Painel de In-
formações do Novo Caged. (ABr)

índices foram divulgados pelo Caged

Brasil tinha 1,4 milhão de
empresas comerciais em 2019

BALANÇO

Econômica
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Brasil gera 309
mil empregos
formais em
junho, diz Caged

O Brasil tinha, em 2019, 1,4
milhão de empresas comer-
ciais com 1,6 milhão de unida-
des locais, ou lojas, cuja recei-
ta operacional líquida alcan-
çava R$ 4 trilhões. As empresas
tinham 10,2 milhões de em-
pregados, aos quais foram pa-
gos naquele ano, entre salários,
retiradas e outras remunera-
ções, cerca de R$ 246,4 bilhões.

O valor adicionado bruto
gerado por essas companhias
atingiu R$ 660,7 bilhões. En-
tre 2014 a 2019, o número de
empresas comerciais sofreu

redução de 11% (menos
177,3 mil companhias) e o de
lojas caiu 8,1% (ou menos
140,6 mil).

Os números constam da
Pesquisa Anual do Comércio
2019 (PAC 2019), divulgada
hoje (29) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em 2019, em compara-
ção a 2010, o comércio por
atacado, que é o principal seg-
mento do comércio, ampliou
sua participação de 42,7% para
45,2% da receita. Da mesma
forma, o varejo subiu de 42%

para 44,9%. Por outro lado, o
comércio de veículos, peças e
motocicletas caiu de 15,3%
para 9,9%.

De acordo com a pesquisa,
a primeira atividade comer-
cial, em termos de participação
na receita operacional líquida,
foi a de hipermercados e su-
permercados, que passou de
10,6% em 2010, para 12,9% em
2019. Situação inversa foi apre-
sentada pelo comércio de veí-
culos automotores, que caiu
de uma participação de 11,1%,
em 2010, para 4,8%, em 2019.
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Raphael Bezerra

O arrefecimento da pan-
demia no país e o avanço da
vacinação, ainda que lento,
contribui positivamente para
o número de empregos gera-
dos. Dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempre-
gados (CAGED) apontam que
Goiás encerrou o primeiro
semestre deste ano com 77
mil empregos formais. O es-
tado acompanha o cenário
nacional que registrou saldo
positivo de 1,5 milhão de em-
pregos no acumulado de 2021.
Mesmo com o saldo positivo
na geração de empregos, a
criação de novos postos tem
sido insuficiente para cobrir
a falta de 15 milhões de pos-
tos de trabalho para os 14,7%
de brasileiros que seguem de-
sempregados.

Entre janeiro e junho des-
te ano, foram 345.939 admis-
sões, frente a 268.154 desliga-
mentos, o que coloca Goiás
na primeira colocação na re-
gião Centro-Oeste e na sexta
posição nacional, atrás de São
Paulo, que teve saldo de
491.021 empregos, Minas Ge-
rais (185.578), Santa Catarina
(126.111), Paraná (118.316) e
Rio Grande do Sul (93.139).

Ainda conforme o Caged,
Goiás registrou saldo de 15.141
novos empregos formais ape-
nas no mês de junho, o que as-
segura a primeira colocação
entre os estados da região Cen-
tro-Oeste e a sexta posição na-
cional, atrás de São Paulo
(105.547), Minas Gerais (32.818),

Rio de Janeiro (16.002), Paraná
(15.858) e Santa Catarina
(13.587). Esse resultado é fruto
de 59.649 admissões contra
44.508 desligamentos.

Em termos percentuais,
houve um crescimento de
322,93% na comparação de ju-
nho de 2021 com o mesmo
mês de 2020. Foram 15.141
frente a 3.583 do ano passado.

Titular da Secretaria de
Indústria, Comércio e Servi-

ços (SIC), José Vitti comemo-
rou os números e disse que
esses saldos são o resultado
de muito trabalho do Gover-
no de Goiás em sintonia com
o setor produtivo e com os
trabalhadores.

“Os dados nos motivam a
trabalhar ainda mais e também
mostram que realmente esta-
mos no caminho certo nas de-
cisões que são tomadas para
fortalecer a chegada de novos
investimentos, além de apoiar
as atividades que já estão em
exercício no território goia-
no”, disse o secretário.

Vitti ressaltou que o Gover-
no tomou a decisão certa
apoiando os pequenos empre-
sários, especialmente aquele
que bate à porta atrás de cré-
dito com juros menores e con-
dições mais justas para paga-
mento. “O nosso objetivo é aju-
dar quem empreende a manter
as portas do seu negócio aber-
tas, gerando empregos e ren-
da”, ressaltou o secretário.

O presidente do Partido Pro-
gressista (PP) em Goiás, Ale-
xandre Baldy, e o deputado fe-
deral pela legenda, Adriano
do Baldy, em entrevista ao O
Hoje, comentaram o que pode
representar para Goiás a no-
meação do correligionário Ciro
Nogueira para ministro chefe
da Casa Civil, no governo do
presidente Jair Bolsonaro.

“Isso é um marco para nós
progressistas termos o ministro
chefe da Casa Civil, ao lado do
presidente, para que a gente
possa levar até ele as demandas
do estado, dos municípios, dos
pleitos que os goianos necessi-
tam do Governo Federal”, fri-
sou Adriano do Baldy.

Os caciques do partido
responderam também acer-
ca do rompimento do gover-
no de Ronaldo Caiado (DEM),
ao exonerar no início deste
ano, o então Secretário de
Cultura (Secult), Adriano Bal-
dy, esse é irmão de Alexan-
dre Baldy, atual secretário
dos Transportes Metropoli-
tanos de São Paulo, na gestão
do tucano João Doria.

Embora houve a saída do
PP da gestão Caiado, Alexan-

dre afirmou que sempre man-
teve aberta a relação admi-
nistrativa. “Agora com a força
ainda maior do Partido no Go-
verno Federal”, ele reitera
“que contribuirá ainda mais
com Governo de Goiás para
melhorar a vida dos goianos”.

Para o deputado Adriano, o

episódio de exoneração do
membro da legenda foi supe-
rado. “O governador tem a
prerrogativa de colocar e tirar
quem ele achar que está so-
mando ou não está somando.
Então naquele momento, teve
um choque de desentendi-
mento, mas já foi superado. Te-

mos que pensar neste mo-
mento de pandemia, neste mo-
mento difícil, é em união, é
pensar em agregar valores,
agregar ideias”, salienta.   

Otimismo
O parlamentar Adriano do

Baldy falou em otimismo, ao
partido conquista espaço no
Governo Federal. Segundo ele,
isso trará mais protagonismo
para a bacana do PP no Con-
gresso Nacional.  

“Então eu vejo com oti-
mismo. O Ciro é um homem
experimentado. Ele é uma
pessoa experiente politica-
mente, sabe das demandas
existências nos municípios
que ele representa como se-
nador”, comentou.

Ele acrescentou ainda que
Ciro Nogueira deve “abrir as
portas do Governo Federal
ainda mais”. As portas já são
abertas, o presidente Jair Bol-
sonaro tem sido muito solici-
to aqui com Goiás, sempre
está aqui”, acrescentou citan-
do os eventos de inauguração
da Ferrovia Norte-Sul e rodo-
vias federais. (Nielton Soa-
res, especial para O Hoje)

ARTICULAÇÃO

Estado acompanha
geração de
empregos formais
no país que
registrou 1,5
milhão de novos
empregos com
carteira assinada

Goiás registrou 77 mil empregos
formais no 1º semestre

Mesmo com o saldo positivo na geração de em-
pregos, a criação de novos postos tem sido insuficiente
para cobrir a falta de 15 milhões de postos de trabalho
para os 14,7% de brasileiros que seguem desempre-
gados, segundo dados o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE).

Com isso, o número de desempregados teve
alta de 3,4%, com mais 489 mil pessoas desocu-
padas. No total, são 14,8 milhões de pessoas bus-
cando trabalho. A taxa e o número de desem-
pregados são os maiores desde o início da série
histórica, iniciada em 2012.

Destaque da pesquisa divulgada em junho foi
a alta no total de pessoas subutilizadas, que são
aquelas desocupadas, subocupadas por insufi-
ciência de horas trabalhadas ou na força de tra-
balho potencial.

Esse contingente chegou a 33,3 milhões, o maior
da série histórica, um aumento de 2,7% com mais 872
mil pessoas. A taxa de 29,7% também foi recorde, uma
variação de 0,7 ponto percentual em relação ao tri-
mestre anterior (29%). (Especial para O Hoje)

País mantém recorde
de desemprego

Entre janeiro e junho

deste ano, foram

345.939 admissões,

frente a 268.154

desligamentos, o que

coloca Goiás na

primeira colocação

na região Centro-

Oeste e na sexta

posição nacional

Adriano do Baldy

falou em otimismo,

ao partido

conquistar espaço

no Governo Federal

PP goiano deve se aproximar mais de Caiado
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Fundão racha base
O fundão eleitoral com dinheiro público – a

tentativa de tunga de R$ 6 bilhões do Tesouro
– é tão atrativo para os partidos e mandatários
quanto contraditório. A ponto de rachar a pró-
pria base do Governo de Jair Bolsonaro na Câ-
mara dos Deputados. Bia Kicis (PSL-DF) e
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) votaram favora-
velmente ao aumento do Fundão. Após polê-
mica, Carla Zambelli (PSL-SP) e aliados de seu
grupo bolsonarista fazem cortina de fumaça e
tentam recolher assinaturas para PEC que visa
extinguir o Fundo. Mas já existem três projetos
de Lei em tramitação na Casa sobre isso, espe-
rando apoio, entre eles o PL 2722/19, apresen-
tado por Paula Belmonte (Cidadania-DF).

Outros projetos
Outros dois projetos são o PL 40/19 (de au-

toria de Kim Kataguiri, do DEM), que extingue
o Fundão; e o PL 646/20 (do partido NOVO), que
autoriza os recursos não utilizados do Fundão
a serem doados a políticas de emergências de
saúde pública.

No mais..
..A verdadeira reforma política-eleitoral é a

que acaba com Fundão; que extingue o papel
de suplente de senador (assumiria o segundo
mais votado assume); que proíbe político de
abandonar o mandato para ocupar cargos
em governos, etc.

Enquanto isso..
Enquanto a deputada Joice Hasselamann ti-

tubeia no discurso e a polícia investiga, o pre-
sidente Bolsonaro sancionou o Programa Sinal
Vermelho contra a violência doméstica. O que
a polícia não descarta. Ela garante que não foi
agredida pelo marido.

Tiro no pasto
A imagem equivocada publicada pela Se-

com da Presidência nas redes sociais na quar-
ta-feira, em homenagem ao Dia do Agricultor
(a silhueta de caçador na mata com espin-
garda) está à venda por R$ 3 mil no site de uma
agência de mídia internacional. E trata-se de
um caçador na África.

Dudu e Ciro
O governador Paulo Câmara (PSB)

tentou falar com o deputado federal
Eduardo da Fonte (Progressistas-PE),
mas este curte férias em Portugal. E vem
para Brasília na terça-feira para a posse
de Ciro Nogueira na Casa Civil de Bolso-
naro. A aliança de Dudu e seu grupo é dis-
putada, no Estado, pelo PSB do Governo
e pelos bolsonaristas.

Verticalização
Com a segunda bancada na Assem-

bleia, com 11 estaduais, Eduardo da
Fonte tem votado com os projetos do go-
vernador. Se Bolsonaro e Ciro estiverem
afinados em 2022, Paulo Câmara vai per-
der um aliado de peso. Como presiden-
te do Progressistas, o novo chefe da
Casa Civil vai cobrar alinhamento e
verticalização.

Batalha do diploma
Há uma disputa no Distrito Federal

para a cidade-sede da UnDF, a nova uni-
versidade que será inaugurada dentro
de cinco anos, e anunciada pelo gover-
nador Ibaneis Rocha.  O deputado Cláu-
dio Monteiro, líder do Governo na Câ-
mara Distrital, almeja a sede em Pla-
naltina, seu reduto eleitoral. A reitoria
prefere Sobradinho.

Filõe$
Diploma é um filão há alguns anos

para deputados federais, que migraram
do setor de comunicações – concessão de
rádio e TV – para as faculdades. São os
que mais visitam o Conselho Nacional de
Educação atrás de aprovação de cursos
e faculdades. Medicina, Fisioterapia e Di-
reito são os filões. 

Versões
O Pastor Jorge Linhares foi inti-

mado a dar esclarecimentos, pelo Mi-
nistério Público de Minas,  por críticas
à ideologia de gênero trabalhada no
Colégio Getsêmani. 

Raphael Bezerra

A proposta de uma Refor-
ma Tributária proposta pelo
Governo Federal deve isentar
o lucro e dividendos de micro
e pequenas empresas. O rela-
tor da reforma tributária, de-
putado Celso Sabino (PSDB-
PA), que deve apresentar a
proposta após o recesso par-
lamentar, seguirá recomen-
dação do presidente da Câ-
mara Arthur Lira (PP-AL).

A proposta original do Po-
der Executivo já previa isen-
ção para lucros e dividendos
de micro e pequenas empre-
sas, mas apenas até o limite
de R$ 20 mil por mês. Esse li-
mite seria considerado para o
conjunto de sócios que forem
ligados, ou seja, cônjuges,
companheiro ou parentes,
consanguíneo ou afim, até o
terceiro grau. O dispositivo
havia sido mantido no rela-
tório preliminar apresenta-
do por Celso Sabino antes do
recesso parlamentar.

A mudança no parecer deve
beneficiar mais de 5,6 milhões
de empresas optantes do Sim-
ples Nacional. O presidente da
Câmara destacou a importân-
cia das micro e pequenas em-
presas para economia e gera-
ção de empregos. "Sensível a
essa importância e após rece-
ber inúmeras demandas da

sociedade, sugeri ao relator
para que essas empresas per-
manecessem isentas na taxa-
ção de dividendos", relatou.

Celso Sabino informou a
Arthur Lira que refez os cál-
culos junto à equipe econô-
mica e vai acatar as sugestões.
"Dessa forma, todas as em-
presas do Simples Nacional
continuarão a não pagar tri-
butos em cima de lucro e di-
videndos", comemorou o pre-
sidente da Câmara.

O governo propôs a mu-
dança nas regras para com-
bater a distribuição disfar-
çada de lucros e desestimular
que profissionais usem em-
presas para evitar o paga-
mento de impostos.

Reforma
O secretário especial da Re-

ceita Federal, José Barroso Tos-
tes Neto, destacou que todos os
contribuintes serão beneficiados
com o reajuste de todas as faixas
da tabela do IRPF. "A redução tri-
butária vai aumentar a dispo-
nibilidade de recursos para par-
te importante da população",
afirmou. O secretário observa
que o reajuste na faixa de isen-
ção, de 31%, é o maior desde
1995. "De 2023 em diante pode-
mos decidir sobre futuros rea-
justes da tabela", disse.

O projeto traz medidas que
levam a ganhos e perdas de re-

ceita. As medidas referentes à
tributação de lucro e dividen-
dos distribuídos, à revogação
da dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio, ao
mercado financeiro e à atua-
lização do valor dos bens imó-
veis para o ano de 2022 acar-
retarão um aumento de re-
ceitas tributárias estimado em
R$ 32,33 bilhões em 2022, em
R$ 55,04 bilhões em 2023 e em
R$ 58,2 bilhões em 2024.

As medidas referentes à re-
dução da alíquota do IRPJ, a
atualização da tabela progres-
siva da pessoa física e à atuali-
zação do valor dos bens imóveis
para os anos de 2023 e 2024
acarretarão uma redução de
receitas tributárias estimada
em R$ 32,02 bilhões em 2022,

em R$ 54,71 bilhões em 2023 e
em R$ 57,61 bilhões em 2024.

Entre as iniciativas para
aumentar a arrecadação, a
proposta do Executivo vai li-
mitar a opção de declaração
simplificada, que permite des-
conto de 20% no IRPF. A de-
claração simplificada será
mantida apenas a quem rece-
be até R$ 40 mil por ano. O go-
verno espera que a medida es-
timule o contribuinte a pedir
notas fiscais para obter des-
contos na declaração comple-
ta. Com o fim do desconto
simplificado, o Ministério da
Economia projeta um aumen-
to de arrecadação de R$ 9,98
bilhões somente em 2022, che-
gando a R$ 11,48 bilhões em
2024. (Especial para O Hoje)

Relator da proposta deve ampliar faixa
de isenção das pequenas e médias
empresas brasileiras

Distribuição de agalhaos começou ontem a noite

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), doará 800 cobertores entre esta quinta-feira
(29/07) e a segunda-feira (02/08). As distribuições serão
destinadas a famílias ligadas a cooperativas de recicla-
gem e a pessoas em situação de rua, por meio da Asso-
ciação Tio Cleobaldo. 

A ação é realizada em meio ao alerta de baixas tem-
peraturas que atingem o Estado nos próximos dias. A en-
trega faz parte da Campanha Aquecendo Vidas 2021, que
tem o objetivo de destinar cobertores e agasalhos a en-
tidades sociais, pessoas em situação de rua, comunida-
des quilombolas, igrejas, assentamentos, ocupações e a
famílias em vulnerabilidade social. 

Neste ano, 40 mil cobertores novos foram adquiridos
e distribuídos pelo Governo de Goiás a todos os 246 mu-
nicípios do Estado. Nos últimos três anos, este número
soma 130 mil unidades.Serão contempladas famílias li-
gadas às cooperativas de reciclagem Carrosel, Cooper-
Rama, Cooprec, Nova Esperança, Carrinho de Ouro,
Cooperfami e Seleta, além de pessoas em situação de rua
atendidas pela Associação Tio Cleobaldo.

Entrega será feita por voluntários e colaboradores da
OVG entre esta quinta-feira (29/07) e a segunda-feira
(02/08). Ação faz parte da Campanha Aquecendo Vidas
2021, que já distribuiu 40 mil cobertores no Estado. 

OVG distribui
agasalhos para
catadores e
moradores de rua

Lucros de pequenas empresas serão
isentos na reforma tributária

A proposta do

Governo Federal já

previa a isenção

para o limite de R$

20 mil por mês, mas

o relator do projeto

ampliou a faixa de

atendimento
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Victor Pimenta

Após uma semana de “des-
canso”, o Goiás já volta a cam-
po nesta sexta-feira (30) e re-
cebe a equipe do Operário Fer-
roviário, às 16 horas, no estádio
Hailé Pinheiro. A equipe es-
meraldina tenta novamente
vencer em casa para terminar
o mês no G-4 da Série B.

Goiás
Para o confronto diante do

Operário Ferroviário nesta sex-
ta-feira, o treinador Marcelo
Cabo não terá dois dos princi-
pais jogadores da atual cam-
panha na Série B. O volante
Breno recebeu o terceiro cartão
amarelo na última partida,
diante da Ponte Preta e cum-
prirá suspensão na rodada. Já
Apodi, segue fora até mesmo
dos relacionados. Com uma le-
são sofrida no olho diante do
Londrina, ele será ausência
por mais cinco semanas.

Com isso, para a vaga do
volante Breno, a tendência é
que Marcelo Cabo opte por
um sistema mais ofensivo e
com isso, um meio-campo ar-
mador deve ganhar a posi-
ção. Disputam ela, Albano, Mi-
guel Figueira e Dadá Belmon-
te. Na lateral-direita desde a
ausência de Apodi, Diego se-

gue firme como titular e será
mantido diante do Operário.

Outro desfalque, mas me-
nos sentido no time esmeral-
dino, é o atacante Éverton Bri-
to, que não vinha tendo muitas
oportunidades e deixou o clu-
be, tendo marcado um gol, na
vitória diante do Vasco, na Ser-
rinha. Seu destino deve ser o Fi-
gueirense, clube que atual-
mente disputa a Série C.

Com uma semana mais
“tranquila”, o Goiás teve tempo
para trabalhar após uma se-
quência pesada de jogos, onde
os dois últimos foram fora de
casa (diante de Botafogo e Pon-
te Preta). Assim, Marcelo Cabo
teve a semana cheia para mos-
trar seu estilo de jogo aos atle-
tas, para que eles se adaptem
rápido e possam ajudar o clu-
be a voltar ao G-4.

“A equipe do Operário é
uma boa equipe, com jogado-
res bastante experientes, mas
dentro de casa temos que vol-
tar a vencer. Tivemos uma se-
mana cheia para trabalhar e

trabalhamos muito bem. O pro-
fessor Marcelo Cabo deixou
bastante claro para a gente
como é que ele quer, então te-
nho certeza que iremos fazer
um grande jogo e voltar a ga-
nhar em casa que é o mais im-
portante, porque um time igual
a gente que quer brigar para
subir, não pode ficar mais de
duas rodadas sem ganhar em
casa”, disse o meia Élvis, único
pendurado na partida do lado
esmeraldino.

Operário Ferroviário
Assim como o time esmeral-

dino, na partida desta sexta-fei-
ra, o alvinegro paranaense che-
ga ao confronto com suspensões
e mudanças no time titular. O
treinador Matheus Costa cum-
pre suspensão e por isso seu au-
xiliar Leandro Niehues quem co-
mandará a equipe.

O Fantasma não vai contar
com o volante Leandro Vilela
está suspenso, e nem com o la-
teral-esquerdo Djalma Silva, que
vem jogando no ataque e des-

falca o time por causa de uma
contusão. Na vaga do meio-cam-
po o mais provável que Marce-
lo Santos quem a ganhe, mas
existe a possibilidade de Fábio
Alemão atuar na posição, assim
entrando Rodolfo Filemon na de-
fesa. Já no ataque, Jean Carlo
pode ganhar a vaga que vinha
sendo ocupada por Djalma Silva.
Rodrigo Pimpão volta de sus-
penso e é opção, junto com Tho-
maz. (Especial para O Hoje)

Goiás recebe
Operário
Ferroviário em
casa, visando em
terminar o mês no
G-4, o que faz com
que elenco receba
mais um bônus
pela classificação

Historicamente o Atlético
Goianiense não contrata mui-
tos jogadores estrangeiros, e
talvez por isso pegou muitos
torcedores de surpresa ao con-
tratar Brian Montenegro. O
atacante paraguaio, que per-
tence ao Olimpia-PAR e será
emprestado por uma tempo-
rada ao time goiano, desem-
barca em Goiânia neste do-
mingo (1) para realizar exa-
mes médicos e posteriormen-
te assinar o novo vínculo para
se tornar apenas o quinto es-
trangeiro na década atletica-
na. Na lista não entram Chico
e Jarro Pedroso, que nasceram
no Brasil e possuem dupla
nacionalidade.

Em situações diferentes,
mas nenhum estrangeiro real-
mente empolgou a torcida
atleticana. O mais recente a
atuar no time profissional tal-
vez foi o mais pedido para que
se ganhasse oportunidades,
mas o extracampo falou mais
alto. O jovem Henry Vaca, 23
anos, chegou com status de
“Messi boliviano” devido às
atuações que teve pelo The
Strongest e pela própria sele-
ção de base do seu país.

Com polêmicas fora de cam-
po e muitas fotos em viagens
durante a pandemia, Henry
Vaca disputou apenas alguns
minutos de um jogo oficial. O
jogador entrou na reta final no
duelo contra o Grêmio, pela Sé-
rie A, em Goiânia, não mostrou
nada de diferente e as ações
fora das quatro linhas falaram
mais alto e ele teve o contrato
rescindido antes da hora. Atual-

mente defende o Oriente Pe-
trolero-BOL, com cinco gols
em 11 jogos.

Mas Henry Vaca não foi o
último estrangeiro no Atléti-
co Goianiense. Jardel Erazo
não chegou a subir para o
profissional, mas foi anun-
ciado em outubro de 2020
com direito a publicação nas
redes oficiais do clube, feito
nada comum para atletas da
categoria de base. Chegando
do Independiente Del Valle-
EQU, o equatoriano ficou me-
ses disputando apenas jogos-
treino, já que não estava re-
gularizado e quando final-
mente foi, participou das
duas primeiras rodadas do
Brasileirão Sub-20, não ren-
deu e teve seu contrato res-
cindido na última semana.

Os dois últimos estrangei-
ros contratados fizeram parte
de outra realidade, a da dis-
puta da Série B. O último foi o
paraguaio Hector Bustamante.
O jogador chegou na reta final

da campanha da segunda di-
visão, participou de nove jo-
gos, não marcou nenhum gol,
mas ajudou a equipe na con-
quista do acesso para a pri-
meira divisão. Foi o segundo
clube dele no Brasil, após pas-
sagem pelo Novo Hamburgo,
mais recentemente foi dis-
pensado pelo Santa Cruz, que
vive má fase na Série C.

O primeiro estrangeiro da
década do Atlético-GO, tam-
bém disputou a Série B, mas
em 2015. Nascido em Luanda,
na Angola, Geraldo chegou
ainda nas categorias de base
no futebol brasileiro e passou
pelo Rio Claro-SP, mas se des-
tacou pelo Coritiba, onde ain-
da chegou a ser emprestado
para o Paraná e Red Bull Bra-
sil. Seu último time no país foi
o próprio time goiano, onde
participou de 15 jogos e mar-
cou um gol, diante do Ceará na
Série B. Atualmente está no fu-
tebol turco. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Brian Montenegro desembarca em Goiânia neste domingo

Em situação delicada na
tabela, o Jaraguá busca uma
maneira de vencer sua pri-
meira partida no campeo-
nato e para isso, acertou a
contratação do atacante
Lucas Cassiano, ex-Ja-
taiense. Centroavante res-
cinde com Grêmio Anápo-
lis, mas segue em Portugal,
agora de casa nova.

Jaraguá no ataque
Buscando sua primeira

vitória no Campeonato
Brasileiro da Série D, o Ja-
raguá segue trazendo re-
forços para que isso acon-
teça e pensando até mes-
mo na classificação para a
próxima fase, embora seja
um objetivo distante. Com
isso, o time alvinegro acer-
tou a contratação do ata-
cante Lucas Cassiano, que
recentemente estava na
Jataiense, na disputa do
último Goianão.

O atacante que é bastan-
te conhecido no futebol goia-
no terá sua primeira expe-
riência no Gavião da Serra.
Antes havia passado por
Trindade, Aparecida, Rio
Verde, Bom Jesus, Itumbiara
e mais recentemente, na Ja-
taiense, onde disputou o úl-
timo Goianão, fazendo um
gol em nove jogos. 

Para estrear neste sába-
do, diante do União Rondo-
nópolis, Lucas Cassiano es-
pera sua regularização jun-
to ao BID até nesta sexta-fei-
ra. O treinador Édson Júnior

terá bastantes novidades
para a partida que acontece
às 15h30, no estádio Amin-
tas de Freitas.

Mudança em Portugal
O atacante João Magno

vai continuar atuando no
futebol português, porém,
já tem casa nova e na tem-
porada 2021/22 represen-
tará as cores do Canelas
2010, equipe que foi re-
cém-promovida a terceira
divisão nacional.

O jogador que tinha vín-
culo com o Grêmio Anápo-
lis até a última temporada,
agora irá trilhar seus cami-
nhos sozinhos. João Magno
que chegou ao clube goiano
no final de 2017 e atuou em
oito partidas no Goianão
de 2018, marcando um gol. 

Após a campanha, o ata-
cante de apenas 24 anos
acumulou quatro emprés-
timos. A princípio foi para o
SC Braga e na sequência
para o Real SC. Chegou a re-
tornar ao Brasil, jogando
no Anápolis em 2019 e 2020.
Na última temporada, vol-
tou ao Real SC onde fez
uma boa temporada, mar-
cando seis gols em dezeno-
ve partidas. 

Na temporada 2021/22,
João Magno estará à servi-
ços do Canelas 2010, clube
que recentemente foi pro-
movido a terceira divisão
do campeonato nacional.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Jaraguá se reforça no ataque
e ex-Grêmio Anápolis muda
de clube em Portugal 

FUTEBOL GOIANO

Após decepções, Atlético-GO busca
o quinto estrangeiro na década

PARAGUAIO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Vale mais que três pontos

Divulgação

Treinador Marcelo

Cabo teve a

semana ‘tranquila’

para implementar

e adaptar os

atletas ao seu

estilo de jogo

Data: 30 de julho de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio
hailé Pinheiro. Arbitragem: Salim Fende chavez (SP). Assisten-
tes: Fabio rogério Baesteiro (SP) e hermel Bruni Vani (SP).
Quarto árbitro: rubens Paulo rodrigues dos Santos (Go)

t
TÉcnIca

Goiás: Tadeu; Diego, Da-
vid Duarte, reynaldo,
artur; rezende, caio Vi-
nícius, Miguel Figueira
(albano), Élvis; alef Man-
ga e nicolas
Técnico: Marcelo cabo

Operário Ferroviário: Simão; alex
Silva, Fábio alemão, reniê e Fabia-
no; Marcelo Santos (rodolfo File-
mon), rafael chorão e leandrinho;
Jean carlo (rodrigo Pimpão), ricar-
do Bueno e Felipe Garcia
Técnico: leandro niehues

xGoiás Operário Ferroviário

FICHA



VILA NOVA

O Vila Nova terá um im-
portante aliado para tentar
derrotar o Guarani, fora de
casa, no próximo sábado (31).
Isso porque o volante Arthur
Rezende, titular no meio cam-
po do técnico interino Higo
Magalhães, defendeu as cores
do Bugre em 2019 e 2020.

Por conhecer o rival e al-
guns jogadores que lá estão,
Arthur revela ter tido uma
conversa particular com o co-
mandante colorado para es-
miuçar tudo que sabe a res-
peito da equipe de Campinas.

“Eu tive algumas conversas
com o Higo (Magalhães). Pas-
sei um bom tempo no Guara-
ni e conheço muitos jogadores
que estão lá. Então, eu acredi-
to que isso pode ajudar a co-
missão (técnica). Durante a
semana, nós trabalhamos em
cima dos pontos fracos deles,
para entrarmos bem no jogo
de sábado e, quem sabe, con-
quistar os três pontos”, revelou
Arthur Rezende.

Presente em 13 dos 14 jo-
gos que o Tigre fez até aqui na
Segundona, o jogador faz uma
autoavaliação de seu desem-
penho no torneio. Segundo
ele, sua participação tem sido
boa, mas, assim como todos
do elenco, ele almeja estar
sempre evoluindo.

“Me sinto à vontade jo-
gando nos dois esquemas (4-
3-3 e 3-5-2). Eu penso que tem
que ser bom para o geral,
para a equipe. Para mim, o es-
quema de jogo não se altera,
pois gosto de jogar das duas

formas que já jogamos. Acre-
dito que estou tendo um bom
rendimento. É claro que sem-
pre quero melhorar, pois sei
que posso render mais. Mas,
ao lado dos meus compa-
nheiros, tenho trabalhado
essa questão para estarmos

rendendo cada vez mais e al-
mejar coisas maiores”,

Questionado sobre a pou-
co efetividade do ataque vi-
lanovense na Série B, que é o
pior de toda a competição,
com apenas sete gols marca-
dos em 14 partidas disputa-
das, o volante acredita que
isso é momentâneo e que, em
breve, terá um fim.

“Eu acredito que, nos últi-
mos jogos, nós tivemos bas-
tante volume (de jogo). Joga-
mos boa parte dos jogos no
campo do adversário. Mas eu
acho que é coisa momentâ-
nea. Precisamos fazer os gols,
para que a equipe se solte e
que a gente deslanche no
campeonato. Acredito que é
momento”, finalizou Arthur
Rezende. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Heber Gomes

O time brasileiro co-
meçou o dia de ontem
com duas medalhas e
duas mulheres que fize-
ram história no Japão:
Mayra Aguiar e Rebeca
Andrade. A primeira tor-
nou- se a primeira atleta
a conquistar três meda-
lhas consecutivas em Jo-
gos Olímpicos entre as
modalidades individuais,
ela ficou com o bronze
em Londres, Rio de Ja-
neiro e agora em Tóquio.
A segunda superou le-
sões e é a primeira mu-
lher a conseguir uma me-
dalha na Ginástica, ao fi-
car com a prata no indi-
vidual geral.

Mayra Aguiar repetiu o
feito das duas últimas edi-
ções ao vencer a sul-co-
reana Hyunji Yoon. Ainda
no começo da luta, ela
imobilizou a rival e ga-
rantiu seu lugar no pódio,
que só não foi mais alto
por ter sido derrotada pela
alemã Anna-Maria Wag-
ner. Se os jogos tivessem
sido disputado na data ori-
ginal, em 2020, Rebeca An-
drade não teria participa-
do por conta de suas le-
sões, ontem ela só foi su-
perada pela americana Su-
nisa Lee. Ela ainda pode
medalhar em mais duas fi-
nais, no salto e no solo.

E as mulheres brasilei-
ras ainda mostraram força

em outras modalidades.
Ana Sátila conseguiu uma
inédita final na canoagem
slalom, enquanto a dupla
Luisa Stefani e Laura Pi-
gossi vão disputar o bron-
ze no tênis. No vôlei de
quadra feminino, o Brasil
venceu o Japão sem gran-
des sustos por 3 sets a 0,
com parciais de 25/16,
25/18 e 26/24. A preocupa-
ção ficou com a levanta-
dora Macris, que torceu o
tornozelo durante a parti-
da e vai passar por exames.

Avançaram
No vôlei de praia, duas

duplas se classificaram
para as oitavas. Entre os
homens, Alison e Álvaro
Filho avançaram de fase
com a vitória por 2 sets a
0, parciais de 21/14 e 24/22,
sobre os holandeses Brou-
wer e Meeuwsen. Com o
resultado, eles termina-
ram na primeira posição
do Grupo D, com cinco
pontos (duas vitórias e
uma derrota) e avança-
ram de fase. No feminino,
Ágatha e Duda derrota-
ram as canadenses Bran-
die e Bansley também por
2 a 0, ambas as parciais
com 21/18, e ficaram no se-
gundo lugar do Grupo C
com cinco pontos, atrás
das chinesas Wang e Xia,
com seis. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Duas mulheres
brasileiras fazem
história em Tóquio

OLIMPÍADAS

Breno Modesto

Se o ataque não tem apre-
sentado grandes atuações até
aqui, o sistema defensivo do
Vila Nova é uma das mais só-
lidas de toda a Série B. Com
apenas 10 gols sofridos nos 14
jogos disputados até o mo-
mento, o Tigre tem uma das
defesas menos vazadas de
todo o campeonato, ficando
atrás apenas de Goiás (7),
Náutico (8) e Coritiba (9).

Apesar da solidez defen-
siva, o ataque tem sido ine-
ficaz, sendo o pior dos 20
clubes, com apenas sete ten-
tos (média de 0,5 por parti-
da), o que faz com que o
time comandado pelo técni-
co interino Higo Magalhães
não deslanche na competi-
ção. O atual momento, de
quatro jogos sem vitórias,
serve de exemplo para isso. 

Responsável por “segurar a
bronca” debaixo da meta vila-
novense, o goleiro Georgemy
acredita que, num torneio tão
difícil quanto as séries A e B, é
preciso estar 100% concentra-
do durante todos os jogos, sem
errar. Além disso, o camisa 1
diz que é necessário que defe-
sa e ataque se ajudem cons-
tantemente para que a equipe
vença seus confrontos.

“No futebol, ainda mais

num campeonato como estão
sendo a Série A e a B, não se
pode errar. De jeito nenhum.
Então, precisamos continuar
bem, concentrados e sólidos.
Todos fazendo bem o seu pa-
pel, com os atacantes ajudando
na defesa, com os defensores
dando melhores passes para os
atacantes. Precisamos fazer
um grande jogo, sem nenhuma
bobeira na nossa concentração,
para podermos sair de lá com
a vitória. Porque, do outro lado,
tem uma grande e tradicional
equipe, que tem feito grandes
jogos. Eles vêm de derrota e
vão querer ir para cima. Então,

precisamos estar 100% con-
centrados”, disse Georgemy. 

O arqueiro crê que o fim
do jejum de triunfos está pró-
ximo do fim. Para Georgemy,
seus companheiros têm cria-
do muitas oportunidades e
chegado muito perto da área
adversária em vários mo-
mentos, porém, tem pecado
nos detalhes finais. Apesar
disso, ele vê que o grupo está
no caminho certo.

“Estou muito confiante. Nos
últimos jogos, nossa equipe
tem tido um grande volume de
jogo, principalmente na parte
ofensiva. Na minha opinião,

nos últimos dois jogos em casa,
contra o Brusque e contra o
Cruzeiro, o goleiro do Brusque
foi o melhor em campo e o Fá-
bio fez aquela defesa espeta-
cular (na finalização do ata-
cante Henan, aos 13 minutos
do primeiro tempo), que pou-
cos goleiros fazem. Então, nós
temos criado muito e chegado
muito bem na área do adver-
sário. Às vezes, os detalhes
não ajudaram nesses jogos,
mas creio que estamos perto
de uma vitória. Estamos no
caminho certo do nosso obje-
tivo” , finalizou Georgemy. (Es-
pecial para O Hoje)

Para o goleiro
Georgemy, o Vila
Nova, que vem de
quatro jogos sem
vitórias, está
próximo de voltar
a vencer

100% confiante
Talita Gouvêa

Arthur Rezende aprova 
seu desempenho na Série B

O volante participou

de 13 dos 14 jogos

que o Vila Nova fez

na Segundona

Titular em todos os

jogos na Segundona,

Georgemy quer um

Vila Nova 100%

concentrado em

Campinas
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João Paulo Alexandre

Feirantes da Feira Hippie
reclamam de mais um adia-
mento na entrega da Praça do
Trabalhador, que está pas-
sando por um processo de re-
vitalização desde junho de
2019. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento e Habitação (Seplanh),
a previsão é que a reforma no
local seja concluída até outu-
bro deste ano. Por outro lado,
os feirantes destacam que a
inauguração justamente no
final do ano pode atrapalhar
as vendas em uma das épocas
de maior movimentação do
comércio.

O presidente da Associa-
ção da Feira Hippie, Waldivino
da Silva, destaca que, com a re-
forma da praça, algumas qua-
dras não conseguiram ser
montadas até o momento. “A
gente espera que as obras se-
jam concluídas o mais rápido
possível. Já tivemos muitos
prejuízos por causa da pande-
mia e perdemos muitos clien-
tes por causa do atraso dessa
obra”, destaca. 

Waldivino destaca que vá-
rios feirantes sofrem com a
poeira e outros problemas
que assolam o local. O presi-
dente diz que vê interesse da
prefeitura em resolver a si-
tuação, mas reforça que, caso
um novo adiamento seja co-
locado em evidência, se tor-
nará inviável fazer a mudan-
ça dos feirantes para o espa-
ço neste ano. “A gente já tem
um levantamento nominal
realizado desde 2017 pela As-
sociação. Então, queremos es-
tar na frente de quando acon-
tecer a mudança para evitar
que haja injustiça”, pontua. 

Waldivino pontua que há
encontros sendo realizados

com membros do Paço para
discutir mais detalhes sobre a
dinâmica de retorno, modelos
de barracas e outros assuntos
relacionados à feira. Ainda
de acordo com Waldivino, um
movimento tímido é notado
no local.

A vice-presidente da as-
sociação e também feirante,
Letícia Marianne Pereira da
Silva, destaca que o novo
adiamento não é favorável
para os feirantes. “A gente
precisa do espaço para dar
mais conforto para os clien-
tes. A gente tá indo pois pre-
cisa trabalhar e adquirir um
dinheiro para tentar melho-
rar a situação que já foi tão
massacrada nesta pandemia.
Mas muitos feirantes recla-
mam da situação como está a
feira hoje”, destaca. 

Atualmente, a Feira Hippie
funciona a partir da madru-
gada de sábado e vai até às 14
horas de domingo. Para Letícia,
a conclusão dessa obra trará
um benefício enorme para fei-

rantes e clientes. “Será um es-
paço mais aconchegante, uma
feira mais limpa. Fará com
que os clientes queiram retor-
nar aos espaço. Hoje, muitos se
afastaram, não querem mais ir
lá. É tudo bagunçado, sujo. Em
tempos de chuva, alguns locais
criam poças de água e muito
barro”, reforça

Na visão de Letícia, um
novo adiamento pode causar
o afastamento geral de clien-
tes em uma época de extrema
importância para tentar re-
cuperar um pouco do prejuí-
zo causado pela pandemia
da Covid-19. 

Feira da Madrugada 
Como o nome já diz, a feira

é montada todos os dias de ma-
drugada e os feirantes ficam
até às 18 horas. A presidente da
Feira da Madrugada, Patrícia
Mendes Ribeiro, o espaço que
eles estão alocados no mo-
mento - que é a Viela da Rua 44
-, está comportando as neces-
sidades dos feirantes. E, por

isso, se põe contra um possível
retorno dos trabalhadores
para a Praça do Trabalhador
depois de setembro.

“Não tem possibilidade ne-
nhuma deles [prefeitura] ter-
minarem os serviços em agos-
to e se a gente não conseguir
fazer a mudança em setem-
bro, é melhor deixar para
mudar após o final de ano. A
Feira da Madrugada está ex-
celente da forma que está. A
mudança até setembro era
para evitar que tumultos se
formem e que levem prejuí-
zos aos feirantes”, destaca. 

Patrícia reforça que a alo-
cação da feira até o momento
trouxe uma melhoria para os
feirantes que nela trabalham.
“Hoje temos 540 bancas na
Feira da Madrugada que tive-
ram algumas melhorias nas
vendas após passar para cá já
que os clientes se familiariza-
ram com os locais que elas es-
tão. Uma nova mudança ne-
cessita de uma nova adapta-
ção ao cliente e ele pode não

ter paciência para encontrar e,
com isso, é mais perda de ven-
da das mercadorias.”

Patrícia, que também par-
ticipa dos encontros entre re-
presentantes e a prefeitura,
destaca que acompanha todas
as tratativas relacionadas à
mudança dos feirantes. “Sa-
bemos que vai mudar o mo-
delo de barraca, por exemplo,
e isso vai causar mais um
custo. A gente busca saber se
teremos alguma forma de in-
centivo, forma de financia-
mento, pois há muitos fei-
rantes que estão com dificul-
dades financeiras e não vai
ter condições de fazer isso
de imediato”, pontua. 

Um lojista que sente isso
na pele é Arnaldo Pinto Go-
mes, que atua na Feira da
Madrugada. Segundo ele, a
expectativa era que a obra
fosse concluída em seis meses
e já se passaram dois anos
sem nenhuma conclusão. A
incerteza, de acordo com ele,
é quando a obra vai sair e
onde ele vai ficar. 

Arnaldo ainda pontua que
concorda que, caso a obra
não saia antes de setembro, a
mudança só ocorra no ano
que vem. “O cliente vem sa-
bendo onde é sua barraca.
Com uma mudança nova-
mente, o cliente não vai ter
paciência de procurar e, se ele
não encontrar, ele vai para as
galerias”, reforça. 

Segundo ele, o atual local
fez com que as vendas me-
lhorassem, mas a nova praça
pode trazer mais dignidade e
conforto para clientes e os
próprios feirantes. O feirante
pontua que, antes da reforma,
até rato era encontrado no es-
paço das bancas, além de não
ter nenhuma estrutura para
receber os feirantes.

O Hoje procurou Flávio Má-
ximo, coordenador executivo
do Programa Urbano Am-
biental Macambira Anicuns
(Puama). Segundo ele, a pre-
visão de entrega realmente
era para agosto, mas as obras
não vão poder ser concluídas
devido à empresa que está à
frente da obra alegar dificul-
dades financeiras agravadas
por causa da pandemia. Para
evitar trâmites burocráticos
sobre um possível distrato, a
prefeitura decidiu manter o
contrato para que as obras se-

jam entregues no final de ou-
tubro. 

Segundo ele, as obras no lo-
cal estão com 76% concluídas.
“Falta terminar o calçamento
da Praça, finalizar os prédios
administrativos e colocar os
acabamentos nos banheiros,
como esquadrias, granito, re-
vestimento e a parte elétrica”,
pontua Flávio. O coordenador
do Puama foi questionado so-
bre a garantia em que a em-
presa, que já alega dificuldades
financeiras, deu para concluir
a obra. Ele afirma que no con-

trato assinado é válida algumas
penalidades. “Em caso de des-
cumprimento, a gente pode
imputar multa que varia até R$
250 mil, além de outras sanções
previstas em lei. A gente deci-
diu continuar com o contrato já
que a obra está bem adiantada,
mas isso pode ocorrer em caso
de descumprimento”, reforça. 

O secretário executivo da
Secretaria Municipal do De-
senvolvimento e Economia
Criativa (Sedec), Rafael Mei-
relles, explicou para o Hoje
que o grupo de trabalho está

discutindo a volta dos feiran-
tes. Atualmente, o diálogo
está baseado nos modelos de
barracas que serão utilizadas
no novo espaço. “Como vamos
entregar um espaço diferente,
modernizado e revitalizado, a
intenção é que as bancas ga-
nhem visibilidade com esse
novo modelo. A barraca da
lona azul já está ultrapassada.
Essa mudança fará com que
consigamos vender a feira
para fora”, pontua. 

Apesar disso, segundo ele,
ainda não foi tratada nenhu-

ma normativa para possível
incentivo da prefeitura para
ajudar os feirantes a adquiri-
rem esse novo modelo. “A
gente entende a dificuldade
de todos, mas vale lembrar
que o Executivo poderia de-
cidir isso de forma isolada,
mas a prefeitura decidiu con-
vocar todos os atores envol-
vidos para que todas as deci-
sões ocorresse em consenso.
Ainda não chegamos a abor-
dar uma possível ajuda aos
feirantes nesse sentido”, pon-
tua. (Especial para O Hoje)

Entidades representativas sentem que retorno próximo ao final do ano pode atrapalhar as vendas 

Empresa alega dificuldades financeiras 

Arnaldo Pinto Gomes concorda com o retorno das atividades para o novo espaço apenas no ano que vem, caso as obras não seja concluídas por agora 

Segundo o coordenador, 76% das obras estão no local estão concluídos

Atraso na entrega da Praça do
Trabalhador prejudica feirantes

Fotos: Jota Eurípedes
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Daniell Alves

Os adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos, só serão
vacinados após a imunização completa da população
adulta, com pelo menos uma dose da vacina, informa a Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES-GO). O Hoje questionou
a pasta estadual sobre como seria a dinâmica após o Mi-
nistério da Saúde informar nesta semana a vacinação des-
sa população. O Estado seguirá, como já é realizado, as de-
finições do Programa Nacional de Operacionalização da Va-
cinação, do Ministério da Saúde (MS). “Dessa forma,
aguarda as orientações técnicas da pasta”, informa. Se-
gundo a SES, a população com idade entre 10 e 19 anos está
estimada em um milhão de pessoas em Goiás.

Para Goiás, estima-se que a população com mais de 18
anos seja imunizada até setembro deste ano. De acordo com
o documento do MS, a vacinação de adolescentes deverá
priorizar aqueles que apresentam comorbidades. O in-
tervalo entre as doses seguirá as orientações do MS.

“A operacionalização da vacinação contra a Covid-19
obedecerá, uma vez que cumprida a distribuição de ao me-
nos 1 dose para os grupos prioritários, a ordem por faixa
etária decrescente. Após a conclusão do envio de doses para
a população adulta, serão incluídos os adolescentes de 12
a 17 anos, com prioridade para aqueles com comorbida-
des”, aponta o plano. 

Após a distribuição da primeira dose para toda a po-
pulação adulta (com 18 anos ou mais), será analisada
a redução do intervalo entre a primeira e a segunda
dose, baseada, sempre, nas melhores evidências cien-
tíficas, trazidas nas discussões da Câmara Técnica As-
sessora de Imunizações. 

Doença dinâmica 
A superintendente de Vigilância em Saúde do Estado,

Flúvia Amorim, explica que os adolescentes não fazem par-
te do grupo de risco da doença.“É claro que a Covid-19 é
uma doença muito dinâmica. Um exemplo são as gestan-
tes: não eram um grupo de risco e acabaram se tornando.
Entretanto, até agora, não temos sinais de mudanças na gra-
vidade das crianças”, destaca Flúvia.

Ela afirma entender o desejo dos pais e até dos próprios
adolescentes de serem vacinados, principalmente devido
ao retorno das aulas presenciais, mas alerta que a estra-
tégia de vacinar primeiro os adultos foi adotada ao redor
de todo mundo. “Se tivéssemos vacinas o suficientes, iría-
mos aplicar em todo mundo. Entretanto, precisamos prio-
rizar por conta da escassez de doses”, afirma. 

Conforme o painel da Covid-19, em Goiás, apenas
10,66% de casos e 0,33% são de pessoas abaixo de 18 anos.
As pessoas com até 17 anos representam 24,7% da po-
pulação goiana. 

1ª e 2ª dose 
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou

que a redução do intervalo entre as doses da vacina da Pfi-
zer deve ocorrer somente após a vacinação de toda a po-
pulação com mais de 18 anos com pelo menos um dos imu-
nizantes disponíveis no país. No momento, o ministério re-
comenda o intervalo de 90 dias entre a primeira e a se-
gunda dose da Pfizer contra a Covid-19. 

"Depois que atingirmos a população acima de 18 anos
toda vacinada com a primeira dose da vacina. Após, aí
[vem] a estratégia de redução do intervalo de doses do imu-
nizante que tem evidência científica para essa redução, que
é a vacina Pfizer, aprovada na Anvisa", antecipa.

Variante Delta
O governador Ronaldo Caiado também alerta para

a necessidade de a população manter os cuidados, es-
pecialmente com a ocorrência da variante Delta em
Goiás. A SES confirmou que foram identificados cinco
casos, sendo quatro em moradores de Goiânia e um de
Santo Antônio do Descoberto. Apesar do aumento, o Es-
tado não reconhece transmissão comunitária em ter-
ritório goiano.

“Essa nova variante delta tem nos surpreendido com
a capacidade de atingir pessoas mais jovens e também
contaminar idosos”, frisou Caiado. “Não parem de
usar máscara. Mantenham os protocolos”, acrescentou.
(Especial para O Hoje)

Estima-se que são mais de 1 milhão de pessoas no grupo

Goiânia ampliará a testa-
gem de antígeno da população
para Covid-19 a partir desta
sexta-feira (30/7). A nova es-
tratégia será realizada em dois
dias na semana, totalizando
7.5 mil testes feitos em três
pontos, mediante agendamen-
to pelo site da Prefeitura. O
atendimento segue sendo feito
das 8h às 16h. A testagem será
realizada pela empresa con-
tratada por meio de pregão
eletrônico.  

De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, nos meses de junho e
julho de 2021 foram realizadas
sete testagens ampliadas de
antígeno para a Covid soman-
do um total de 26.862 testes
realizados. Ou seja, cerca de
13,4 mil testagens por mês. 

A partir da próxima sema-
na, será incluído um drive-
thru em cada dia de testagem,
além dos postos fixos. A am-
pliação visa atender um maior
público de pessoas e dessa for-
ma desenvolver ações de diag-
nóstico precoce e interrupção
da cadeia de transmissão do co-
ronavírus. Nesta sexta, a tes-
tagem será na Escola O Peque-
no Aprendiz e nos estaciona-
mentos do Cais Bairro Goiá e
do Campus V da PUC Goiás.  

“Com a contratação da em-
presa, estamos dobrando a
quantidade de testes realizada
semanalmente, proporcionan-
do maior conforto para a po-
pulação e o que é mais impor-
tante, evitando que pessoas po-
sitivas e sem sintomas conti-
nuem circulando e espalhando

o vírus”, explica o secretário de
Saúde, Durval Pedroso.  

A testagem continua dire-
cionada para pessoas a partir
de 12 anos, assintomáticas e
que tiveram contato com al-
gum caso confirmado para Co-
vid-19 nos últimos dias. Em
caso de  sintomas, o paciente
deve se dirigir a alguma uni-
dade de saúde e passar por
atendimento médico. O teste é
feito com o método de swab
com hastes flexíveis que de-
tecta a presença do vírus e fica
pronto em cerca de 20 minutos.  

Laudo on-line
As pessoas que participa-

rem da testagem poderão ter
acesso ao laudo do teste on-
line. (Daniell Alves, especial
para O Hoje).

Goiânia deve dobrar 
número de testes de antígeno 

Adolescentes
serão vacinados
após imunização
completa 
dos adultos

tRÁPIDAS

Entram em vigor novas 
regras sobre proteção de dados

A partir deste domingo (1º) passam a vi-
ger os artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). Esses dispositi-
vos tratam das multas e demais sanções ad-
ministrativas que a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) poderá aplicar
a qualquer “agente de tratamento de da-
dos” que infringir normas da LGPD, a Lei
13.709/2018. Tanto os órgãos públicos,
quanto as empresas privadas, poderão re-
ceber sanção pelo uso incorreto dos dados
pessoais do cidadão. Embora a lei tenha
sido publicada em 2018, a maior parte
dela só entrou em vigor em setembro de
2020, para que todos tivessem tempo de se
ambientar às novas normas. Agora, três
anos depois da sanção, as multas e sanções
poderão começar a ser aplicadas. A LGPD
teve origem no PLC 53/2018, aprovado por
unanimidade e em regime de urgência

pelo Plenário do Senado, em julho de 2018.
O texto é aplicável mesmo a empresas
com sede no exterior, desde que a operação
de tratamento de dados seja realizada no
território nacional. A sanção foi feita pelo
então presidente da República Michel Te-
mer, em agosto de 2018. Entre outros pon-
tos, a lei proíbe o tratamento dos dados pes-
soais para a prática de discriminação ilícita
ou abusiva. Dentre as sanções administra-
tivas previstas na LGPD para o caso de vio-
lação das regras previstas, destacam-se a
advertência, com possibilidade de medidas
corretivas; a multa de até 2% do fatura-
mento, com limite de até R$ 50 milhões; o
bloqueio ou a eliminação dos dados pes-
soais relacionados à irregularidade, a sus-
pensão parcial do funcionamento do ban-
co de dados ou a proibição parcial ou total
da atividade de tratamento.

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

Jurídica

A Sétima Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
reformou decisão que havia
condenado  à revelia um
empregado em um hospital.
O empregado faltou a au-
diência, apresentou atesta-
do, mas a Justiça entendeu

que o documento não era
válido o suficiente para re-
verter a revelia. Contudo,
para os ministros, com o do-
cumento, foram preenchi-
das as condições para jus-
tificar o seu não compare-
cimento à audiência. 

Justificativa afasta revelia

Responsabilidade 
do médico é subjetiva

A Terceira Turma do STJ
reafirmou o entendimento
de que a responsabilidade
civil do médico em caso de
erro, seja por ação ou omis-
são, depende da verificação
da culpa – ou seja, é subje-
tiva. Segundo o relator, mi-
nistro Villas Bôas Cueva, a
jurisprudência do tribunal

considera que a responsa-
bilidade do médico é sub-
jetiva e fica configurada se
demonstrada a culpa, nos
termos do CDC, pois sua
atividade é obrigação de
meio: o profissional de saú-
de não tem condições de as-
segurar o melhor resultado,
isto é, a cura.

2 Sem energia - A Diretoria
de Obras do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás in-
forma que haverá o desliga-
mento programado da su-
bestação elétrica do Fórum
Desembargador Fenelon Teo-
doro Reis - Fórum Criminal,
nos dias 31 de julho e 1º de
agosto (sábado e domingo).
2 STJ – Sem recusa admi-
nistrativa, benefício previ-
denciário não prescreve.

A 6ª Turma do TRF1 man-
teve sentença que ordenou
a desocupação de imóvel
funcional ocupado por mili-
tar da Aeronáutica transfe-
rido para a reserva remu-
nerada, após extinção de
permissão de uso. O relator,
desembargador federal Ja-
mil de Jesus Oliveira, expli-
cou que a Lei 8.025/1990 e o
Decreto 980/1993 estabe-
lecem o dever de devolução
do imóvel funcional sem-
pre que houver extinção da
permissão.  

Ocupação de
imóvel funcional
após permissão
se torna pratica
de esbulho

STF contra-ataca mentiras de
Bolsonaro nas redes sociais

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) lançou novo ví-
deo da série #Verdades-
doSTF, que busca conscien-
tizar a sociedade sobre a
importância da checagem
de fatos, a fim de evitar a
propagação de fake news. A
peça divulgada nas redes
sociais da Corte reforça o es-
clarecimento sobre decisão
na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 6341,
que reconheceu a compe-
tência concorrente de esta-
dos, DF, municípios e União
no combate à pandemia de

Covid-19. Notícias falsas de-
turpam a decisão, alegando
que o Supremo proibiu o
governo federal de agir no
enfrentamento da pande-
mia. No entanto, a Secretaria
de Comunicação Social do
STF já havia publicado es-
clarecimento sobre o caso no
início do ano, destacando o
entendimento do colegiado.
Essa e outras checagens es-
tão publicadas na seção do
portal “#VerdadesdoSTF”
para alertar sobre a impor-
tância da verificação de in-
formações suspeitas.



Um indicativo de parali-
sação das atividades dos pro-
fessores para o próximo dia
18 de agosto foi aprovado
pela Associação de Docentes
da Universidade Estadual de
Goiás (Adueg). Segundo a en-
tidade, a decisão ainda não se
trata de um indicativo de gre-
ve, e as reivindicações são
para que a UEG seja incluída
junto à Seduc nas progres-
sões que foram liberadas nes-
te mês. Além disso, a Adueg
espera desde 2013 o reajuste
do salário da categoria. 

À reportagem do O Hoje, a
presidente da Adueg, Juliana
Vasconcelos afirmou que a
paralisação será realizada no
dia 18, após a assembleia,
com o objetivo de sensibilizar
o governo. “Tem sido muito
difícil para a comunidade da
UEG (docentes, discentes e
técnicos). A carga de trabalho
aumentou muito nesse pe-
ríodo de pandemia porque
não tivemos tempo para nos
adaptar às novas ferramentas
e a jornada de trabalho au-
mentou significativamente.
Muitos colegas estão com pro-
blemas de saúde, perdemos
colegas e alunos para a Covid-

19. Não tem sido fácil para
ninguém”, afirmou.

Segundo Juliana, as ativi-
dades acadêmicas como en-
sino, pesquisa e extensão es-
tão sendo mantidas em for-
mato remoto, desde o começo
da pandemia, quando as aulas
presenciais foram suspensas.
“Nós professores tivemos que
investir em computadores,
Internet, aumentamos nos-
sos custos de energia elétrica,
tudo sem nenhuma contra-
partida do governo.  Estamos

neste mês de julho em férias
e na próxima semana as aulas
retornam”, destacou. 

Sobre a negociação, a pre-
sidente da Associação de Do-
centes da Universidade Esta-
dual de Goiás afirma que, até
o momento, a categoria não
foi ouvida ou recebida pelo
Governo. “Queremos nego-
ciar e expor a nossa situação.
A UEG acabou de eleger seu
próximo reitor e ele entra
em efetivo serviço agora em
agosto. Queremos que sua

gestão seja positiva para nos-
sa categoria e queremos dia-
logar sempre. Mas entende-
mos que é preciso chamar a
atenção para a nossa situação
atual. Esse momento é muito
importante para nós.”, fina-
lizou Juliana.

Procurada pela reporta-
gem, a Universidade Estadual
de Goiás afirmou, em nota,
que não foi comunicada pela
Associação dos Professores a
respeito de uma possível pa-
ralisação. 

Entenda a reivindicação 
A partir deste mês de julho

de 2021, mais de 3 mil profes-
sores e servidores adminis-
trativos efetivos da Secretaria
de Estado da Educação de
Goiás (Seduc) passam a rece-
ber o salário com o acréscimo
referente à promoção funcio-
nal a que eles têm direito. O
pagamento de progressão ho-
rizontal e ou vertical aos pro-
fissionais da Educação envol-
verá recursos da ordem de R$
1 milhão mensais.

Os professores e servidores
administrativos beneficiados
com a promoção em suas car-
reiras comprovaram o direito
adquirido antes da vigência da
Lei Complementar Nº
173/2020, ou seja, antes de 28
de maio de 2020. Somado ao
preenchimento dos requisi-
tos, definidos em seus planos
de carreira, estes profissio-
nais também fizeram o re-
querimento formal de sua pro-
gressão funcional, através da
autuação de processo na Se-
duc. Ao todo, 3.516 profissio-
nais da rede pública estadual
de ensino de Goiás serão con-
templados. (Maiara Dal Bos-
co, Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021 CIDADES n 11

Maiara Dal Bosco

Com o retorno das aulas
presenciais da rede pública de
ensino na próxima semana, a
procura por materiais escola-
res já movimenta o comércio.
De acordo com o Sindicato do
Comércio Varejista no Estado
de Goiás (Sindilojas-GO), o au-
mento pela procura dos mate-
riais escolares já vêm sido no-
tado no comércio da Capital.
"Houve um aumento signifi-
cativo, nas últimas semanas, na
procura por materiais escola-
res nas papelarias de Goiânia.
Acreditamos que, em função
dessa demanda, as vendas de-
vem crescer 30% neste início
de semestre. A maioria dos
itens vendidos hoje são cader-
nos, lápis, canetas, lapiseiras e
livros didáticos, o que confirma
o movimento preparatório de
volta às aulas”, afirmou Eduar-
do Gomes dos Santos, presi-
dente do sindicato. 

Essa alta já é comemorada
por alguns comércios do ramo
da Capital. De acordo com
Marcelo Silva, gerente da Pa-
pelaria Tributária do Setor
Oeste, as lojas da rede estão
preparadas e com expectativas
positivas de vendas de mate-
rial escolar nos próximos dias.
“Já notamos um aumento sig-
nificativo na procura por ma-
teriais escolares. Muitas pes-
soas chegam com listas de ma-
teriais para fazer orçamento e
também para comprar. O mo-
vimento nesta semana já foi
diferente”, afirmou.

Segundo o gerente, na pró-
xima semana, quando as aulas
começarem de fato, o fluxo de
clientes deve ser ainda maior.
“Estamos oferecendo muitos
descontos em materiais esco-
lares e de escritório. Além dis-
so, também estamos agregan-
do utensílios domésticos para

atender todo o público que
chega à loja. Nossa expectativa
é muito grande e esperamos
que a situação da pandemia
siga melhorando e que dê tudo
certo “, destacou Marcelo. 

Apesar disso, ainda tem
gente que aguarda o cresci-
mento no movimento. É o caso
de Antônio Erivando, proprie-
tário da Livraria e Papelaria 84,
o aumento da procura por ma-
teriais ainda não foi observado.
“O movimento ainda está sin-
gelo. Esperamos e estamos pre-
parados com toda a proteção
para receber os clientes e es-
perando que as aulas voltem
também com toda segurança”,
afirmou. Segundo ele, outros
colegas do segmento também
têm notado um movimento
ainda tímido neste retorno. 

“Os pais podem estar
apreensivos e até mesmo cau-
telosos com o retorno e por
isso esperando para comprar os
materiais escolares.”, destacou.
Para Antônio,a expectativa é
que as vendas melhorem na

próxima semana. “Desejo que
melhorem, porque a volta às au-
las dá um reforço expressivo
nas vendas”, finalizou.

De acordo com o IBGE, em
maio de 2021, alguns seg-
mentos do comércio ainda
registram um volume de ven-
das abaixo da média de antes
da crise. É o caso do segmen-
to de livros, revistas e pape-
laria; vestuário; equipamen-
tos de escritório e combustí-
veis. Os dados de vendas re-
ferentes a junho ainda serão
apurados, mas o Indicador
de Confiança do Comércio,
medido pela Fundação Getú-
lio Vargas, mostrou que, no úl-
timo mês, houve um avanço
na avaliação da situação atual
por parte dos comerciantes.

Retorno
A rede estadual de ensino

de Goiás retomará as aulas
presenciais na próxima se-
gunda-feira (2), em regime
híbrido. O retorno será reali-
zado com a ocupação de até

50% da capacidade da escola,
conforme as deliberações do
Centro de Operações de Emer-
gências (COE) em Saúde Pú-
blica de Goiás para Enfrenta-
mento ao Coronavírus.

Em sistema de revezamen-
to de alunos, haverá aulas pre-
senciais e não presenciais, de
forma complementar, para al-
cançar todos os estudantes. A
prioridade de retorno pre-
sencial é para os estudantes
sem acesso à internet, com
dificuldades de aprendizagem
e em vulnerabilidade social.

Para regulamentar a volta
às aulas presenciais na rede es-
tadual, a Secretaria de Estado
de Educação (Seduc) lançou,
um julho de 2021, o Guia de
Implementação do Protocolo
de Biossegurança e Medidas
Pedagógicas para Retorno às
Atividades Presenciais, que dá
orientações de higiene e segu-
rança, organização física das
escolas e atuação pedagógica
no regime híbrido de ensino.
(Especial para O Hoje) 

Sindilojas-GO
estima aumento de
30% nas vendas

Reivindicações são para que a universidade seja incluída nas progressoes da Seduc

Busca por materiais escolares
cresce com retorno das aulas

UEG aprova paralisação por reajuste salarial
REAJUSTES

Comerciantes

estimam que quando

as aulas começarem

de fato, o fluxo de

clientes deve ser

ainda maior
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Portugal anunciou nesta
quinta-feira (29) um plano de
três etapas para suspender as
restrições adotadas para con-
ter a covid-19 no país, in-
cluindo o fim do toque de re-
colher noturno, à medida que
a vacinação no país progride e
ajudando a controlar um re-
cente surto de infecções.

A partir de domingo (1º), às
23h no horário local, o toque
de recolher não estará mais

em vigor, e as restrições ao ho-
rário de funcionamento de
restaurantes e lojas também
serão suspensas, informou o
primeiro-ministro de Portugal,
António Costa, em entrevista
coletiva.

Os torcedores poderão re-
tornar aos eventos esporti-
vos sob determinadas con-
dições, que ainda não fo-
ram anunciadas e, embora o
trabalho remoto ainda seja

recomendado, não será mais
obrigatório.

"A vacinação contribuiu
significativamente para es-
sas medidas, mas não pode-
mos ignorar o fato de que o
vírus continua circulando.
A pandemia não desapare-
ceu", disse Costa.

Mais restrições serão gra-
dualmente suspensas nos pró-
ximos meses, à medida que
mais e mais pessoas toma-

rem vacinas contra a covid-
19. Cerca de metade da po-
pulação está agora totalmen-
te imunizada e todos os maio-
res de 18 anos já podem agen-
dar a vacinação.

Na segunda fase do pla-
no, que começará em se-
tembro, quando 70% da po-
pulação estiver totalmente
vacinada, terminará a obri-
gatoriedade do uso de más-
caras em áreas externas,

mas a proteção facial ainda
será exigida em grandes
aglomerações. As máscaras
permanecerão obrigatórias
em ambientes fechados.

Boates e bares, que estão
fechados desde março do ano
passado, devem reabrir no
mês seguinte, mas será requi-
sitado o certificado digital da
União Europeia ou um teste
negativo para coronavírus
para liberar a entrada. (ABr)

Medidas serão suspensas em três etapas a partir do próximo domingo

Portugal anuncia plano para
suspensão de restrições

Boates e bares, que estão fechados desde março do ano passado, devem reabrir no mês seguinte, mas será requisitado o certificado digital da União Europeia 

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Essência

Lanna Oliveira e Luan Monteiro

“Fotografar é uma atitude, um modo de
ser, um modo de vida”, já dizia o fotógrafo,
fotojornalista e desenhista francês Henri
Cartier-Bresson. A fotografia tem por in-
tenção traduzir momentos, colocar em ima-
gens sentimentos, convicções e experiências.
Foi pensando nisso que a fotógrafa Salem
criou o projeto Afotogracria, no qual ela, mo-
radora da Rocinha, decidiu mostrar a rea-
lidade dos moradores de lá. O intuito é
derrubar vários estereótipos criados e mos-
trar como os favelados são plurais.

Cansada de retratações negativas da sua
comunidade, Salem achou na fotografia
uma forma de mostrar a beleza que há nas
favelas. Em entrevista ao Essência, ela con-
ta quando começou seu processo de amor
pela Rocinha. “Morria de vergonha de mo-
rar na favela, até o dia que o meu pai che-
gou com o livro ‘Rocinha’ do André Cypria-
no em casa. Eu via as vielas e o beco onde
eu morava naquelas fotos. Quero que as pes-
soas daqui sintam esse orgulho que eu tive
com aquelas páginas”, relembra.

Nascida e criada na maior favela do País,
Salem começou a fotografar despretensio-
samente, quando ainda era atleta do bo-
dyboarding. Após uma vigem ao Ceará,
onde percebeu que não tinha técnica, ela
começou a se questionar. “Também sou ar-
tista plástica e ficava pensando como con-
seguia pintar um quadro com perspectiva,
mas na hora de fazer uma boa foto deixa-
va tanto a desejar. Então nessa época co-
mecei a experimentar mais, tentar registrar
os outros atletas com câmeras de amigos e
assim, a semente foi plantada”.

Seu trabalho vai além das imagens bem
feitas, segue o propósito de desmistificar a
ideia de que nas favelas só existem crimi-
nosos. “Quem acompanha meu trabalho
desconstrói esse olhar com muita natura-
lidade, vendo que favela também é lugar de
esporte, cultura e lazer”, explica a fotógra-
fa. Ela reforça que a postura de pessoas que
não compartilham essa vivência não tem
muito o que dizer. Que seu trabalho, uma vi-
são de dentro para fora, tem maior rele-
vância. “É para além do olhar fotográfico,
é a voz que ele tem”, comenta.

Hoje, com um olhar mais maduro da sua
arte, Salem atribui seu crescimento profis-
sional a sua participação no Frente Festival.

“Foi um divisor de águas, pude conhecer fo-
tógrafos com o objetivo parecido com o
meu. Aprendi sobre direitos autorais, direi-
to de imagem, como cobrar e me posicionar”.
O evento se propõe a ser uma janela para fo-
tógrafos de origem periférica, construindo
uma plataforma para diálogo, formação e in-
centivo das múltiplas produções de artistas
e olhares que emergem do silenciamento so-
cial, econômico e cultural.

Um olhar goiano
Compartilhando essa sede de registrar o

mundo como ele é, de eternizar momentos,
o fotógrafo goiano Wesley Menezes, de 26
anos, diz ser apaixonado pela fotografia
documental e espontânea. “Sempre gostei de
registrar o que acontece ao meu redor. As flo-
res, os livros, os cachorros, as pessoas. Gos-
to de manter a memória do que aconteceu
hoje, das coisas que a gente não dá muita im-
portância”, conta para o Essência. “Gosto de
registrar os momentos como eles são, como
estão, claro, a partir da minha visão de
mundo e do meu olhar”, continua.

Além de ser um entusiasta pela foto-
grafia documental, aquela que capta mo-
mentos de uma vida mais realista, menos

posada, Wesley traz também para o seu
trabalho registros de elementos naturais
tais com o céu e a noite. “A noite é mais di-
fícil, a foto precisa de iluminação. Para
conseguir bons cliques ou tu ilumina ar-
tificialmente e acaba por perder a luz na-
tural e o momento como ele está aconte-
cendo, ou tu arrisca perder certa nitidez,
que geralmente só é percebida por outros
fotógrafos”, diz o goiano. 

O fotógrafo relembra que sua paixão pela
fotografia nasceu na infância/adolescên-
cia, quando a função de registrar os mo-
mentos familiares passou a ser sua respon-
sabilidade. “Antigamente era meu pai que ti-
rava as fotos da família, com uma máquina
Kodak. Quando ele comprou sua primeira
máquina digital, eu passei a ter essa res-
ponsabilidade nos encontros. Tanto que
grande parte dos registros da família eu não
apareço, tive que desenvolver formas de fa-
zer auto-retrato e ter registros meus”.

“Comecei a me interessar pela fotografia,
empilhava livros e cadeiras até ter o meu
próprio tripé, usava o temporizador da câ-
mera mesmo. Aos poucos fui entendendo
aquele monte de coisa escrita na câmera e
os parâmetros para conseguir fazer o am-
biente e a paisagem trabalharem a meu fa-
vor. Foi então que comecei a fazer registro
dos meus amigos e familiares de uma me-
lhor forma e mais profissional. Atualmente
ainda faço isso, mas por diversão e por pra-
zer de ver os registros”, revela.

Wesley se diz preocupado com a forma
que a fotografia e o fotógrafo tem sido tra-
tados na era dos de stories, filtros e edi-
ções exageradas. De acordo com ele, hou-
ve uma banalização das imagens. “Regis-
tra-se um volume enorme de fotos que fi-
cam ‘guardadas’ nas memórias dos celu-
lares, estas que são perdidas ou muitas ve-
zes não são revisitadas. Outro ponto é a
pessoa acha que só ter uma máquina é o
suficiente para captar o momento de for-
ma ideal”. Enfim, ser fotógrafo é mais do
que técnica, é sentir, intuir e inspirar.
(Lanna Oliveira e Luan Monteiro são es-
tagiários do jornal O Hoje)

Fotógrafos quebram paradigmas e
trazem uma visão realista do con-

texto que eles estão inseridos

O mundo através
das lentes

Salem, por meio de suas fotos, revela a
pluralidade dos moradores das favelas
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Malhação - sonhos
Gael pede para Duca evitar

confusão. Pedro tenta se des-
culpar com Karina por sua re-
dação. Policiais chegam na casa
de Bete. Pedro consegue se
desculpar com Karina. Bete é le-
vada para a delegacia e Simplí-
cio observa. Simplício liga para
Sol e tenta se desculpar, avi-
sando que precisará fugir no-
vamente. Wallace revela a Sol
que Bete foi presa e Gael os leva
à delegacia. heideguer afirma
que cuidará do caso de Bete.
Wallace consola Sol. Bárbara
confessa a Bianca que sente
ciúmes de Wallace e Sol. 

Gênesis
esaú sente ódio de Maalate

ao ver o perigo que o filho cor-
reu. esaú se vinga de Maalate.
Jacó se decepciona ao acordar.
labão se explica. lia age de ma-
neira dura com pai. Jacó é in-
fluenciado por lúcifer. labão se
surpreende com decisão de
Jacó. lia se decepciona ao ver a
aproximação entre Jacó e ra-
quel. lia é sincera com Jacó.
Éder tenta aconselhar Jacó.
esaú perde paciência com
reuel. Jacó age com frieza dian-
te de lia. Jacó se casa com ra-
quel. ele fica entusiasmado
com a notícia dada por lia.

a Vida da Gente
cris tenta se reconciliar com

Jonas. Júlia reclama de cansaço.
lourenço pensa em pedir a
guarda compartilhada de Tiago.
lúcio leva Júlia para tomar sor-
vete. Francisco e nanda pensam
em um nome para o brechó. lú-
cio estranha o desânimo de Jú-
lia. Júlia conta para Manu que
eva a levou para fazer fotos. Wil-
son dá um ultimato a Moema e
a manda escolher entre ele e a
faculdade. rodrigo e Manu com-
binam de ir juntos a Gramado
para falar com eva. Dora diz
para Marcos que ele precisa
procurar um emprego.

Coração indomável
Karim anuncia na festa que

a mesma ocorre em homena-
gem a Maria alessandra. Teo-
baldo vai ao cassino e se apre-
senta para todos com seu novo
nome e se aproxima de raiza
que acaba se incomodando e se
afasta. Karim diz ao governador
que ele deve abrir o baile com
o par que desejar. o Governa-
dor pede então para dançar
com Maria alessandra. Dóris
fica furiosa com a atitude do pai.
raiza diz sentir semelhança no
“novo homem” que apareceu na
Ilha Dourada, sem saber ao
certo se tratar ele de Teobaldo. 

império
Maria clara avisa a João lu-

cas que José alfredo está con-
versando com cristina. aman-
da não gosta de saber que José
Pedro vai dormir com Danielle
no hotel. Maria Isis expulsa um
paparazzi que tenta fotogra-
far Maria Marta. cora não acre-
dita que sua sobrinha consiga
chegar à presidência da joa-
lheria Império. José alfredo
pede para cristina ficar em seu
lugar na empresa. Téo chega ao
restaurante para falar com
Maurílio e Maria Marta os fla-
gra. reginaldo revela a Jairo
que descobriu seu segredo. 
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Gravado 
em Goiânia
Cantor Zé Ottavio grava primeiro
DVD em grande estilo, álbum traz
ainda participações especiais 

Elysia Cardoso 

O cantor Zé Ottavio re-
gistrou na noite da última
terça-feira (27) o primeiro
DVD de sua carreira. Gra-
vado na cidade de Goiânia
(GO), seguindo todos os
protocolos de segurança
contra a Covid 19, o álbum
trará participações espe-
ciais de Tierry, Tarcísio do
Acordeon e Vitor & Luan.

Em um cenário repleto
de projeções de LED e com
um palco totalmente mo-
derno, Zé Ottavio encantou
a todos com sua perfor-
mance e um repertório
inédito e bem pra cima.
Entre os destaques estão
canções ‘Amor Fake’ e
‘Cama Box’, ‘Chifre ou a
Parcela’ com participação
de Tierry, ‘Hora da Recaí-
da’ (com Tarcísio do Acor-
deon) e ‘Negocim’, que traz
a dupla Vitor & Luan.

A expectativa para o
DVD foi bastante elogiada
por grandes profissionais
da música. “Um projeto lin-
do, com repertório incrível,
só com música top! Podem
anotar, porque vocês vão
ouvir muito falar desse
nome no Brasil inteiro, Zé
Ottavio!”, comentou Kaká
Diniz - marido da cantora Si-
mone da dupla Simone e Si-
maria e empresário de Zé
Ottavio, que tem a carreira
administrada pelas empre-
sas ZPR4 e RS PRODUÇÕES.
Fazem parte do time de só-
cios do grupo Alex Montei-
ro, Vantuil Júnior, Roberto
Costa e Paulo Roberto.

“Marquem essa data na
agenda, 27 de julho de 2021!
Dia da gravação do DVD do
Zé Ottavio que vai estourar
com toda certeza”, destacou
Max, da dupla com Luan,
com quem Zé divide o hit
“Arrasta Pra Cima” que já
ultrapassa 1 milhão de
streams no Spotify.

“Foi uma noite mágica e
perfeita! Fiquei muito feliz
com a realização desse so-
nho. Somente agradecer a
Deus, a minha equipe e a

todos os meus parceiros!
Esse DVD ficará incrível e
espero que todos vocês cur-
tam muito!”, comemorou o
cantor considerado a nova
revelação do piseiro.

Ao final, o Zé Ottavio
convidou o pai, Paulo Ro-
berto, ao palco para agra-
decê-lo. "Se não fosse por
ele, este sonho não estaria
sendo realizado. Devo tudo
ao meu pai, que sempre
me incentivou e deu for-
ça!", declarou o artista.
Juntos e emocionados, pai
e filhos cantaram o mo-
dão ‘Último Adeus’, do Trio
Parada Dura, fechando a
noite com chave de ouro.

Sobre Zé Otávio
Nascido em Araguaína,

norte do estado do Tocan-
tins, em 2002, Zé Ottavio
tem um carreira ainda re-
cente. Iniciou seus traba-
lhos na música profissio-
nalmente em 2018, porém,
desde pequeno, participa-
va das rodas de violas or-
ganizadas na residência
da família. Cresceu assim e
foi incentivado pelo pai, o
advogado Paulo Roberto, a
seguir na área musical.

“A primeira vez que subi
num palco foi a convite de
um dos sanfoneiros mais re-
quisitado do Tocantins, Joan
Alessandro, a quem tenho
enorme admiração e grati-
dão. Foi uma sensação tão in-
crível e inexplicável que a
partir dali decidi que aque-
le seria o meu lugar de ser fe-
liz e fazer as pessoas felizes”
relembra Zé Ottavio.

Com talento, carisma e
uma voz inconfundível, o jo-
vem tem como inspirações
em sua carreira artistas dos
mais variados estilos. “Na
minha playlist tem muito
modão, música caipira, for-
ró, sertanejo, ouço de tudo
na verdade” conta. Zé Otta-
vio já dividiu palco com no-
mes de peso do sertanejo
como as duplas Cleiton &
Camargo, Max & Luan, além
de Cleber & Cauan. (Espe-
cial para O Hoje) 

Expectativa para o DVD foi elogiada por profissionais da música 

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

NOTA AO LEITOR
t

Autor é ainda roteirista de histórias em quadrinhos, com textos originais e adaptações de clássicos 

LIVRARIA
t

Lançada em 1970, a Cole-
ção Vaga-Lume fez parte da
infância e adolescência de
muitos brasileiros. Após uma
pausa de mais de 10 anos
para reformulação gráfica, a
Editora Ática retomou seus
lançamentos no ano passado
com o livro ‘Ponha-se no seu
lugar!’, de Ana Pacheco, pelo
qual já recebeu o Prêmio
Mérito Literário no concurso
Amare Livros. Agora, a edi-
tora dá continuidade à cole-
ção em 2021 com ‘Os Mar-
cianos’, escrito pelo carioca
Luiz Antonio Aguiar e com
capa ilustrada pela dupla
pernambucana que assina
Sapo Lendário.

Vencedor de dois prêmios
Jabutis, Aguiar traz toda sua
bagagem como escritor nes-
sa nova obra, na qual per-
cebemos o estilo de ficção
cientifica já de antemão no
título. A história se passa no
futuro, em uma Colônia em
Marte. Quase nada se sabe
sobre o que antecedeu essa
situação, já que o Manual
criado pelo comitê educa-
cional local não permite a
viagem por águas passadas:
“Marte é nosso presente e fu-
turo; o passado, o Planeta
Natal, extirpado de nossas
vidas, foi a Terra”.

O protagonista Zás e seus
amigos Beca e D.K.O. não se
contentam com tal restrição
e vão em busca de respostas
sobre os primórdios da ocu-
pação do Planeta Vermelho
numa trajetória cheia de
anéis tubulares, estações es-
paciais, esferas douradas,
astronaves, escavações ar-
queológicas e muito mais.
Com 216 páginas, a leitura
flui de maneira leve e di-
vertida, enquanto o leitor

se distrai com os enigmas
propostos pela história.

O ambiente inóspito de
Marte, a organização da co-
lônia, a memória distante de
uma vida no planeta Terra e
as tecnologias avançadas
apresentam um universo dis-
tante da realidade presente
do público juvenil, mas re-
pleto de conflitos e situações
com as quais eles irão se
identificar: ‘Os marcianos’
também percorre questões
sobre censura, agorafobia e
reclusão de jovens por conta
da tecnologia, além de ser re-
pleto de referências históri-
cas, geográficas e literárias.

Sobre o autor
Luiz Antonio Aguiar re-

cebeu prêmios no Brasil e
no exterior, inclusive dois
Jabutis: em 1994, com Confi-
dências de um pai pedindo
arrego, e em 2013, com Os an-
jos contam histórias. Mestre
em Literatura, pela PUC-RJ,
concluiu com uma disserta-
ção sobre Leitura Literária na
Cultura de Massas, um dos
seus principais focos de in-
teresse: os clássicos da Lite-
ratura e sua influência deci-
siva na literatura pop, como
acontece em gêneros como
terror, fantasia, aventura,
suspense e mistério. 

Ficção cientifica
Escrito pelo vencedor de dois Jabutis Luiz Antonio Aguiar, 
'Os marcianos' traz a temática da exploração de outro planeta

Flaney Gonzallez
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A partir deste ano, a Aca-
demia Brasileira de Cinema e
Artes Audiovisuais se torna a
representante oficial do Bra-
sil junto à Academia de Artes
e Ciências Cinematográficas
da Espanha para escolher o
longa-metragem brasileiro
que vai concorrer à categoria
de Mejor Película Iberoame-
ricana (Melhor Filme Ibero-
Americano) no Prêmio Goya.
As inscrições para a premia-
ção, que é conhecida como o
Oscar espanhol, podem ser
feitas a partir de amanhã,
30/07, até dia 12/08, através do
site https://academiabrasilei-
radecinema.com.br/. 

A comissão de seleção
será composta por membros
da Academia Brasileira de
Cinema e Artes Audiovisuais

e profissionais renomados
do audiovisual brasileiro,
que, em breve, serão anun-
ciados pelo presidente da
Academia Brasileira, Jorge
Peregrino. Assim como acon-
tece no Oscar, o grupo terá
autonomia para escolher o
representante do Brasil en-

tre os filmes inscritos. 
Podem ser inscritos fil-

mes realizados por produto-
ras brasileiras independentes
com registro regular na An-
cine que estrearam em salas
de cinema entre 1º de setem-
bro de 2020 e 31 de julho de
2021 e estiveram em cartaz

por pelo menos sete dias con-
secutivos. É necessária uma
comprovação por borderô ou
material de imprensa que in-
forme as sessões nas quais o
filme foi exibido e os links en-
viados serão somente vistos
pela comissão de seleção.

Audiovisual brasileiro
A Academia Brasileira de

Cinema foi criada no dia 20
de maio de 2002 com a fina-
lidade, entre outras, de insti-
tuir o Grande Prêmio do Ci-
nema Brasileiro e contribuir
para a discussão, promoção e
fortalecimento do cinema
como manifestação artísti-
ca, ajudando, desta forma, a
fortalecer a indústria cine-
matográfica brasileira. Hoje
são mais de 200 sócios.

Academia Brasileira de Cinema abre
inscrições para Prêmio Goya 2022 hoje (30)

Música para o bem
Johnny cash, Bob Dylan,

Dire Straits, elvis Presley, The
Beatles e neil Young são al-
guns dos nomes que irão
compor a setlist do show
desta sexta-feira (30) do low-
brow lab arte & Boteco. a
apresentação, que terá início
às 22h e faz parte do proje-
to ‘D’Boa Música para o
Bem’, será comandada por
Gustavo rocchi (voz, violão e
gaita), juntamente com Geor-
ge Drummer (bateria). neste
dia, o público pode conferir
a programação musical me-
diante doação de 2 kg de ali-
mentos não-perecíveis, que
serão encaminhados para a
instituição caminhos do Bem
Goiás, que auxilia pessoas
em situação de rua e famílias
carentes. Quando: sexta-fei-
ra (30). onde: rua 115, nº
1.684, Setor Sul - Goiânia.
horário: 22h.

atração de sabor
nesta sexta-feira (30), às

20h30, o programa ‘cada Um
no Seu churrasco’ estreia no
Sabor & arte: canal que vai

muito além da culinária, mos-
trando gastronomia, cultu-
ra, comportamento e lifesty-
le. no primeiro episódio da
temporada, ale Flit conversa
com Jun Sakamoto, um dos
ícones da culinária japonesa
em São Paulo e um dos pou-
cos a fazer parte do seleto
grupo de chefs que conquis-
taram uma estrela Michelin.

Quando: sexta-feira (30).
onde: canal (Sabor & arte).
horário: 20h30.

Recital e música 
estreia nesta sexta-feira,

(30), às 18h, o quarto recital
da temporada 2021 da série
concertos Sinos, do Sistema
nacional de orquestras So-
ciais. na apresentação, as

cordas da orquestra Sinfô-
nica da UFrJ interpretam
obras de dois importantes
compositores brasileiros do
século XX. o concerto, que
terá como solista o violon-
celista hugo Pilger (foto aci-
ma) e será regido por Thia-
go Santos. o concerto esta-
rá disponível no site (www.si-
nos.art.br) e no canal arte de
Toda Gente, no Youtube.
Quando: sexta-feira (30).
onde: (www.sinos.art.br).
horário: 18h.

Filme – concerto 
criolo mais uma vez inova

em sua produção artística, ao
protagonizar o seu primeiro fil-
me-concerto, ‘criolo’ Samba
em 3 Tempos. com direção da
cineasta Monique Gardenberg
e realização da Dueto Produ-
ções, o filme poderá ser visto
com acesso gratuito a partir da
sexta-feira, (30), no site do
Teatro Unimed (www.teatrou-
nimed.com.br). a produção
revela um artista que conti-
nua se desafiando musical-
mente. Quando: sexta-feira
(30). onde: (www.teatrou-
nimed.com.br).horário: 21h.

Noite de hoje (30), no Lowbrow será comandada por Gustavo Rocchi

Inscrições para a premiação podem ser feitas a partir de hoje (30)

AGENDA
t

cUlTUral HORÓSCOPO
t

Pivô de separação de nico-
le Bahls e Marcelo Bimbi se
pronuncia sobre situação

apontada como pivô da
separação de nicole Bahls e
Marcelo Bimbi, Maryllia Ga-
briela, foi ao Instagram se
pronunciar sobre a traição
que levou ao fim do casa-
mento após 3 anos. a in-
fluenciadora revelou que vem
sofrendo ataques na web
após a suposta traição ter
vindo à tona. após a divulga-
ção de vídeos em que os dois
acreanos aparecem juntos,
em viagem do modelo ao es-
tado natal, enquanto nicole
Bahls ficou no rio. “caraca,
vocês não sabem o que é
acordar e ver um monte de
gente te xingando no direct e
nos comentários. a internet tá
cheia de ódio e de gente com
juízo de valor. Tem muita gen-
te apontando o dedo e eu
queria dizer para vocês que
estou com a minha cons-
ciência limpa. Sei do meu co-
ração e da minha verdade”,
disse a jovem. (raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

surpresa! Bruna Marque-
zine ganha presente de
aniversário na garagem
de casa

Bruna Marquezine se sur-
preendeu ao chegar em casa
e encontrar uma surpresa na
própria garagem. nos stories
do Instagram, a atriz ficou rin-

do à toa ao mostrar um bar
construído especialmente para
ela, como presente de aniver-
sário: o 'Barquezine'. o proje-
to foi idealizado pela marca de
bebidas absolut, que já tinha
feito uma campanha com a
atriz anteriormente. o bar na
garagem conta com mais es-
pelhos, uma coleção de gar-
rafas, locais adaptados para
guardar frutas e luzes bri-
lhantes em neon. até a mãe da
atriz já estava por dentro do
projeto e chegou a filmá-la
assim que a artista apareceu,
para captar sua reação. Mar-
quezine ficou eufórica com a

surpresa, que serviu como
presente de aniversário, já
que Bruna completará 25 anos
no dia 4 de agosto. (Igraínne
Marques, Purepeople)

Grazi Massafera mostra
closet de nova casa e
web repara: "Roupas do
Caio Castro"

Grazi Massafera abriu as
portas de seu closet para
mostrar que conseguiu orga-
nizar suas roupas após con-
tratar uma empresa especia-
lizada. "Sempre tive vontade
de organizar melhor a minha
casa, para deixá-la mais prá-

tica e funcional, mas com a
correria da rotina de trabalho
eu não tinha tempo e acabei
deixando de lado", assumiu a
atriz, que aproveitou a mu-
dança para outro imóvel, tam-
bém no rio de Janeiro, para
deixar o closet impecável. nas
fotos publicadas por Grazi, o
que chamou atenção, além da
arrumação perfeita do cô-
modo, foi a presença de rou-
pas masculinas no local. "as
roupas do caio castro", indi-
cou uma fã. "as roupas do ma-
ridão estão guardadinhas aí",
brincou mais uma. (carmen
Moreira, Purepeople)

CELEBRIDADES

Rebeca Andrade fez história e con-
quistou a primeira medalha do Brasil na
ginástica artística feminina na história
dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, nesta
noite de quinta-feira (29), a brasileira fi-
cou com a prata no individual geral
por aparelhos após se apresentar no
solo. Há dois dias, quem brilhou foi
Rayssa Leal, de 13 anos, no skate, tam-
bém conquistando a segunda colocação.
Natural de Guarulhos (SP), Rebeca já ha-
via conquistado a torcida brasileira no
final de semana ao levar o hit ‘Baile de
Favela’ para a sua primeira apresenta-
ção no ginásio olímpico. Vários famosos
comemoraram a conquista da paulista
na web. “Perfeita É essa a palavra que

define Rebeca Andrade. Nossa brasilei-
ra brilhou demais (...). Foi lindo e emo-
cionante de ver! (...) Você é gigante!
Nosso orgulho”, vibrou Hugo Gloss. “Or-
gulho, parabéns Rebeca!”, reforçou Si-
maria, dupla de Simone. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

Rebeca Andrade ganha prata, 
faz história na Olimpíada e famosos vibram

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

hoje o dia te leva a romper
com suas limitações. Portanto é
um dia que te obrigará a sair da
sua zona de conforto, seja ela
qual for. É um dia em que é pre-
ciso ter muita paciência e dedi-
cação a favor de si mesmo; não
é por ninguém, mas por você.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

hoje o dia pede motivação e
ânimo para trazer à tona ques-
tões ou ideias. Pode ter uma
conversa importante sobre suas
emoções com alguma pessoa
da sua família. hoje o dia pede
que você se conecte com seu co-
ração ou seu passado, por isso
você pode se abrir.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

hoje o dia pede calma e mais
força para analisar as próprias
emoções. além disso, você pode
estar com muito ânimo para se
cuidar e se exercitar. Tome cui-
dado com a agressividade dentro
de casa. Use essa energia para
fazer uma faxina.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

hoje o dia pede que você se
conecte aos seus recursos in-
ternos e compartilhe isso. ou
seja, é um dia para se movimen-
tar, motivar e comunicar. o dia
poderá ser bem agitado, levando
você a se conectar com muitas
coisas ao mesmo tempo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

hoje o dia pede que você se
conecte consigo mesmo e bus-
que ter coragem de realizar o
que deseja. É hora de colocar a
mão na massa, portanto o dia
pode ser pautado por muito tra-
balho, literalmente, mas com
certeza a colheita será certa.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

hoje o dia pede que você se co-
necte às suas emoções para ter
mais assertividade na hora de fa-
zer escolhas. É importante acre-
ditar em si mesmo na hora de to-
mar atitudes. o dia traz indícios,
portanto você pode começar algo
que não estava esperando.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

hoje o dia pede que você se
conecte aos seus amigos e aos
seus grupos. Você poderá ser de
grande ajuda para alguém hoje.
Vale a pena se deixar levar pela
energia deste dia sem muita
preocupação. Se ficar tenso ou
tentar controlar tudo hoje, po-
derá se desgastar.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

hoje o dia pede que você se
conecte ao seu trabalho. Você
poderá começar a desenhar um
projeto que terá a participação
de algum amigo. Poderá até nas-
cer uma sociedade com ele. o dia
traz agito, mas muita realização
e sensação de felicidade.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

hoje o dia pede que você se
conecte com a sua liberdade,
Pode ser que você queira mu-
danças, e isso permitirá buscar
novos desafios. a vida pode tra-
zer novas oportunidades de tra-
balho ou uma necessidade de fa-
zer uma transição de carreira.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

hoje o dia te leva a avançar
usando seu poder de liderança
como nunca! Você estará se sen-
tindo muito corajoso, e isso o fará
passar por todas as possíveis di-
ficuldades sem tanto esforço. É
um dia no qual a dedicação e a
organização farão a diferença.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

hoje o dia pede que você se
conecte às suas parcerias e re-
lações e busque transformá-las
para melhor. Pode ser preciso fi-
nalizar alguma relação de tra-
balho ou de amor. o dia traz a
necessidade de fazer escolhas
até um pouco radicais.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje o dia pede que você se
conecte com a sua saúde e a sua
rotina de trabalho. neste dia,
você pode ter ajuda de pessoas
parceiras para organizar melhor
seu dia e até te ajudar em rela-
ção à sua saúde, te dando força
e motivação.
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Elysia Cardoso

Exaustão inexplicada, irri-
tabilidade, fadiga, estresse an-
siedade infinita, sentimentos
aflorados ou apático sobre a
vida, insônia e ou mudanças
nos padrões do sono, dores de
cabeça, taquicardia, sentimen-
to de incompetência e inade-
quação esses são alguns dos
sintomas em decorrência da
cultura de excesso de trabalho.

Biologicamente, o organis-
mo humano suporta ondas de
estresse, mas até um certo li-
mite. Quando há exposição a
perturbações constantes, o cor-
po e a mente não conseguem li-
dar com esse estímulo exces-
sivo, então, se manifesta o de-
sequilíbrio físico e mental.
Quem desenvolve esse proble-
ma tem uma queda significa-
tiva na produtividade e pode
manifestar ainda outras com-
plicações, como a depressão.
Daí a importância de identifi-
car a síndrome a tempo e bus-
car formas de tratá-la, mas,
principalmente preveni-la.

Segundo a psicóloga Bruna
Linhares, este não é um cená-
rio novo, o adoecimento rela-
cionado ao trabalho já se faz
presente desde o século passa-
do e foi formalizada em 1970,
desde então esse cenário cres-
ce em velocidade exponencial
e com a pandemia da covid-
19, algumas tensões laborais
aumentaram ainda mais como

por exemplo; home office e o
aumento das jornadas de tra-
balho. Essa realidade vem ex-
trapolando os limites físicos e
emocionais dos trabalhadores
estejam eles na condição de
empregado, empregador ou
empreendedor.

O que é a Síndrome de Burnout 
“É a síndrome do esgota-

mento profissional, é um es-
tado mental de estresse ex-
tremo e crônico atrelado a
carga excessiva de trabalho.
Você já sentiu uma exaustão
como um esvaziamento físico
e mental que não passa com

folga, férias ou licença médi-
ca? Se sim esse é um dos prin-
cipais sinais da Síndrome de
Burnout”, alerta Bruna. 

Segundo Ana Maria Rossi
presidente do ISMA - BR ISMA
- International Stress Mana-
gement Association existem
três características que sinali-
zam o Burnout; a primeira é
exaustão que não passa. A se-
gunda característica é o nega-
cionismo/ceticismo. “Quem
tem burnout queimou todas as
pontes atrás de si. Está sem
perspectivas”. A terceira e úl-
tima é a sensação de ineficá-
cia/incompetência

Isso acontece porque quan-
do a mente é constantemente
desafiada pelo estresse o re-
sultado é o esgotamento, an-
siedade, que leva o corpo a
funcionar na modalidade ‘cri-
se’. Além dos sintomas que ci-
tados no início, podemos com-
parar o burnout e seus sinto-
mas a uma bateria descarre-
gada de celular. A pessoa sen-
te uma fadiga extrema, como
se sua reserva de energia ti-
vesse acabado. 

Alterações orgânicas
Como explicamos, o estres-

se não causa apenas problemas
relacionados à mente. Pessoas
que sofrem da Síndrome de
Burnout costumam apresen-
tar sintomas físicos. As per-
turbações acontecem por cau-
sa do desequilíbrio químico
do cérebro, das reações em
decorrência do estresse e da
ansiedade e em função das
noites mal dormidas.

Tontura e dor de cabeça no
trabalho são quadros muito
frequentes por causa do can-
saço. O indivíduo também pode
experimentar alterações no
ritmo cardíaco, como palpita-
ções, seguidas de dor no peito.
Ainda há prejuízos para o sis-
tema vascular, com o aumento
da pressão arterial.

O sistema digestivo tam-
bém é prejudicado: a pessoa
sofre alterações no apetite e se
alimenta de forma insufi-
ciente, mas em alguns casos
pode ocorrer o contrário, com
uma alimentação compulsi-
va. Ainda pode ocorrer a má
digestão e o mau funciona-
mento do intestino.

Outros sintomas físicos mui-
to frequentes são as dores mus-
culares, que se manifestam por

causa do estado de constante
tensão que a pessoa apresenta.
Elas se intensificam em função
das noites mal dormidas.

Como tratar? 
Bruna Linhares explica que

para se recuperar é preciso
revisar os hábitos incluindo o
descanso como a palavra de or-
dem. “Além disso é de extrema
importância a psicoterapia rea-
lizada por um psicólogo, para
ressignificar a relação do indi-
víduo com o trabalho, resgate
do autoconhecimento e auto-
cuidado para respeitar seus li-
mites esquecidos em meio aos
excessos. A avalição médica
também se faz necessária, em
alguns casos até mesmo a me-
dicação é inserida no trata-
mento”. 

A psicóloga adverte que a
prevenção se faz também por
meio de alguns hábitos no dia
a dia e rotina. “É literalmente
se incluir na própria agenda
para dar conta da agenda. Al-
guns hábitos preventivos: sono
regular, desconectar-se por al-
guns momentos no seu dia,
buscar contato com as pessoas
que você ama e te fazem bem,
boa alimentação e hidratação,
atividade física, rituais e prá-
ticas de corpo, mente e espiri-
to, definir e respeitar seus li-
mites e como eu gosto sempre
de dizer descanse sempre, o
descanso é um requisito, não
uma recompensa”.

“Dê atenção aos sinais do
seu corpo e mente, princi-
palmente quando o cansaço e
estresse estiverem aumenta-
dos diante do trabalho isso
será fundamental para evitar
que o Burnout se instale”, fi-
naliza Linhares. (Especial
para O Hoje) 

Síndrome de
Burnout: O que
fazer diante dessa
realidade
aumentada?

Psicóloga adverte sobre o Burnout e explica maneiras de se prevenir 

Esgotamento Mental e Físico

esTReias

Jungle Cruise (Jungle cruise,
2021, eUa). Duração: 2h08min.
Direção: Jaume collet-Serra.
elenco: emily Blunt, Dwayne
Johnson, Jesse Plemons. Gêne-
ro: aventura. Jungle cruise gira
ao redor do malandro e brin-
calhão Frank Wolff (Dwayne
Johnson), capitão do barco la
Guilla. ele é contratado pela
Dra. lily houghton (emily Blunt)
e seu irmão McGregor (Jack
Whitehall) para levá-los em uma
missão pelas densas florestas
amazônicas com a intenção de
encontrar uma misteriosa ár-
vore com poderes de cura que
poderá mudar para sempre o
futuro da medicina. no cami-
nho, eles viverão inúmeros pe-
rigos, enfrentando animais sel-
vagens e até mesmo forças so-
brenaturais. cinemark Flam-
boyant: 14h50, 17h45, 20h40.
cinemark Passeio das Águas:
14h40, 17h40, 20h40. Kinoplex
Goiânia: 15h30, 18h10, 20h20,
20h50. cineflix aparecida: 14h,
16h30, 19h10, 21h30, 21h50. ci-
neflix Buriti: 16h, 19h, 21h10.

Tempo (old, 2021, eUa). Dura-
ção: 1h48min. Direção: M. night
Shyamalan. elenco: Gael García
Bernal, Vicky Krieps, rufus Se-
well. Gênero: Suspense, fanta-
sia. estrelado por Gael Garcia
Bernal, Tempo acompanha
uma família durante uma via-
gem para uma ilha tropical.
Quando chegam em uma praia
deserta, algo estranho começa
a acontecer: todos passam a
envelhecer rapidamente, anos
inteiros passam em questão
de minutos. eles, então, preci-
sam descobrir o que está acon-
tecendo antes que suas vidas
sejam encurtadas drastica-
mente. cinemark Flamboyant:
15h30, 18h20, 21h. Kinoplex
Goiânia: 13h10, 21h20. cineflix

aparecida: 17h, 21h40. cine-
flix Buriti: 15h20, 19h, 21h30.

Blackpink - The Movie (BlacK-
PInK The movie, 2021, coreia
do Sul). Duração: 1h40min. Di-
reção: oh Yoon-dong, JUnG
Su-yee. elenco: ISoo, JennIe,
roSÉ, lISa. Gênero: Musical.
BlacKPInK, o grupo feminino
que conquistou o mundo, ce-
lebra o 5º aniversário de sua es-
treia com o lançamento do fil-
me BlacKPInK The MoVIe,
que também é um presente es-
pecial para os “BlInK” (como
são chamados os fãs do grupo)
revisitarem memórias antigas
e curtirem as performances
arrebatadoras com um astral
festivo. Por mais agitados que
tenham sido os últimos cinco
anos, todas as memórias, ale-
grias no palco e seus momen-
tos brilhantes foram compila-
dos e transformados no filme
BlacKPInK The MoVIe, um
presente para todos os fãs. ci-
nemark Flamboyant: 15h,
17h45, 20h25.

eM CaRTaZ

Dupla Explosiva 2 - E a Pri-
meira Dama do Crime (The
hitman's Wife's Bodyguard,
2021, eUa). Duração: 1h57min.
Direção: Patrick hughes (II).
elenco: ryan reynolds, Samuel

l. Jackson, Salma hayek. Gê-
nero: ação, comédia. em Dupla
explosiva 2 - e a Primeira Dama
do crime, o guarda-costas Mi-
chael Bryce (ryan reynolds)
terá que abandonar sua licen-
ça sabática para proteger Da-
rius (Samuel l. Jackson) e Sonia
(Salma hayek), o casal estra-
nho mais letal do mundo. en-
quanto Bryce é levado ao limi-
te por seus dois protegidos, o
casal Kincaid se mete em uma
trama global, onde são perse-
guidos por aristotle Papado-
polous (antonio Banderas), um
louco vingativo e poderoso.
cinemark Flamboyant: 18h40,
21h15. cinemark Passeio das
Águas: 18h45, 21h15. Kinoplex
Goiânia: 13h20, 19h20. cineflix
aparecida: 17h15, 19h20. ci-
neflix Buriti: 17h, 18h50, 21h30.

Em Um Lugar Silencioso -
Parte 2 (a Quiet Place Part II,
2021, eUa). Duração: 1h37min.
Direção: John Krasinski. elenco:
emily Blunt, John Krasinski, cil-
lian Murphy. Gênero: Suspense,
fantasia, terror. em Um lugar
Silencioso - Parte 2, logo após
os acontecimentos mortais do
primeiro filme, a família abbott
(emily Blunt, Millicent Sim-
monds e noah Jupe) precisa
agora encarar o terror mundo
afora, continuando a lutar para
sobreviver em silêncio. obri-

gados a se aventurar pelo des-
conhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas que
caçam pelo som não são as úni-
cas ameaças que os observam
pelo caminho de areia. cine-
mark Flamboyant: 15h15,
17h40, 20h10. cinemark Pas-
seio das Águas: 15h30, 16h20,
20h40, 21h10. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h50, 17h10, 19h10,
21h30. cineflix aparecida:
14h50, 19h35, 21h45. cineflix
Buriti: 16h50, 16h20, 21h40.

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast Saga, 2021, eUa). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Justin
lin. elenco: Vin Diesel, Michelle
rodriguez, Jordana Brewster.
Gênero: ação. em Velozes &
Furiosos 9, Dominic Toretto
(Vin Diesel) e letty (Michelle
rodriguez) vivem uma vida
pacata ao lado de seu filho
Brian. Mas eles logo são amea-
çados pelo passado de Dom:
seu irmão desaparecido Jakob
(John cena). Trata-se de um as-
sassino habilidoso e motoris-
ta excelente, que está traba-
lhando ao lado de cipher
(charlize Theron), vilã de Ve-
lozes & Furiosos 8. Para en-
frentá-los, Toretto vai preci-
sar reunir sua equipe nova-
mente, inclusive han (Sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. cinemark Flam-
boyant: 15h40, 17h10, 19h10,
20h30. cinemark Passeio das
Águas: 16h55, 18h, 20h05,
20h20. Kinoplex Goiânia:
14h20, 17h20. cineflix apare-
cida: 16h05, 19h, 21h55. cine-
flix Buriti: 17h, 20h.

Viúva Negra (Black Widow,
2021, eUa). Duração: 2h14min.
Direção: cate Shortland. elen-
co: Scarlett Johansson, Floren-
ce Pugh, rachel Weisz. Gênero:
ação, espionagem, aventura.
no novo filme da Marvel Stu-

dios, ‘Viúva negra’, natasha
romanoff (Scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge uma
conspiração perigosa ligada
ao seu passado. Perseguida
por uma força que não irá pa-
rar até derrotá-la, natasha terá
que lidar com sua antiga vida
de espiã, e também reencon-
trar membros de sua família
que deixou para trás antes de
se tornar parte dos Vingadores.
Dirigido por cate Shortland e
produzido por Kevin Feige, ‘Viú-
va negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do Universo cine-
matográfico Marvel. cinemark
Flamboyant: 17h15, 20h20. ci-
nemark Passeio das Águas:
17h, 20h. Kinoplex Goiânia:
15h30, 18h20, 21h10. cineflix
aparecida: 18h45. cineflix Bu-
riti: 15h, 20h20.

Croods 2: Uma Nova Era (The
croods: a new age, 2021,
eUa). Duração: 1h36min. Di-
reção: Joel crawford. elenco:
nicolas cage, ryan reynolds,
emma Stone. Gênero: anima-
ção, aventura, família, comé-
dia. em croods 2: Uma nova
era, em busca de um habitat
mais seguro, os croods des-
cobrem um paraíso que aten-
de todas as suas necessidades.
entretanto, outras pessoas já
moram neste lugar: os Bet-
termans, uma família que se
considera melhor e mais evo-
luída. À medida que as tensões
entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois
clãs em uma aventura épica
que os força abraçar suas di-
ferenças, extrair forças um do
outro e construir um futuro
juntos. cinemark Flamboyant:
14h40, 16h10. cinemark Pas-
seio das Águas: 14h30, 15h25,
17h55. Kinoplex Goiânia: 17h.
cineflix aparecida: 14h20. 

Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff
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Luan Monteiro

Cinco tradicionais hospi-
tais de Goiás integraram suas
operações e anunciaram a
nova empresa nesta quarta-
feira (28/07), em Goiânia. O
G500 é formado pela integra-
ção do Hospital da Criança,
Hospital do Coração, Hospital
de Acidentados, Hospital San-
ta Mônica e Ela Maternidade. 

Neste primeiro ciclo da in-
tegração, Clidenor Gomes Fi-
lho foi escolhido para presidir
o Conselho de Administração.
Clidenor destaca que os cinco
hospitais terão representantes
neste conselho e, até a conso-
lidação da unificação da ges-
tão, as diretorias mantêm suas
decisões autônomas.  

O coordenador ressalta que
os hospitais que optaram por
integrar suas operações são
empresas sólidas e reconheci-
das no Estado, estão entre os lí-
deres em seus segmentos de
atuação, respondem por mais
de 3 mil empregos em Goiás e
atuam há mais de quatro dé-
cadas.  Uma consultoria espe-
cializada apontou que a inte-
gração dos cinco grupos cria
um negócio avaliado em mais
de R$ 1,2 bilhão. 

“A opção da integração é
estratégica e o momento é mui-
to oportuno, pois enxergamos a
condição de oferecer mais para
nossa comunidade, tanto aos
pacientes quanto ao corpo clí-
nico. Juntos, otimizamos a ope-
ração hospitalar com ganho de
eficiência na gestão unificada e
usando novas tecnologias. Te-
mos ainda maior força de in-
vestimento, pois já começamos
o G500 como a maior rede de
hospitais privados do Centro-
Oeste. Todos os cinco hospitais,
semanalmente, recebiam pro-
postas de compra por empresas
de fora. Optamos por outro ca-
minho, o que valoriza a história
do setor em Goiás, apostando na
confiança que os goianos têm
em seus médicos e em seus
hospitais”, disse. 

Com a nova empresa e a
implantação de novos pro-
cessos, se prevê a ampliação

de 30% da capacidade de lei-
tos hospitalares privados do
grupo, que hoje é próximo a
500 leitos; a geração de cen-
tenas de empregos na área de
saúde; a ampliação de recur-
sos para projetos de qualida-
de; e, muito importante para
o Estado, realizar novos in-
vestimentos em infraestrutu-
ra. A previsão é que investi-
mentos totais ultrapassem R$
100 milhões na primeira fase
do projeto. “Todo esforço ago-
ra é para trazer ganhos para
todos os agentes envolvidos,
do corpo técnico ao cliente
final”, reforçou Clidenor.

“Especificamente esse gru-
po começou a trabalhar com

essa ideia desde novembro de
2020, quando começamos a
ter uma série de abordagens de
empresas ou pessoas de fora
querendo comprar os nossos
hospitais. Em um primeiro mo-
mento demos um não, as em-
presas estão sólidas e pensa-
mos por que não conversa-
mos entre nós, percebemos a
oportunidade de trabalhar em
conjunto. O grupo está forma-
do para superar desafios e con-
quistar novos aspectos da as-
sistência e melhorar o atendi-
mento ao cliente final”, explica.

Leitos
Segundo a empresa, o

nome G500 é uma alusão ao

fato de que, juntos, estes hos-
pitais oferecem cerca de 500
leitos, número que deve cres-
cer cerca de 30% com novos
investimentos. 

Clidenor explica que, du-
rante algum tempo, os cinco
hospitais continuarão fun-
cionando como unidades au-
tônomas, mantendo seus no-
mes atuais, período em que
será feita uma transição para
que todos passem a trabalhar
como uma organização única.
Depois dessa consolidação,
todos devem adquirir o mes-
mo selo. “Durante um tempo,
o G500 será um selo de chan-
cela e, depois, ao longo do
tempo, vamos consolidar uma

marca única”, explica.
Segundo o coordenador, a

princípio será feito investi-
mentos de R$ 100 milhões, em
recursos próprios e de tercei-
ros, para reforço das estruturas
atuais, incluindo o aumento do
número de leitos. Clidenor re-
conhece, também, que a fusão
foi motivada pelas mudanças
no mercado e a chegada de ou-
tros grupos ao Estado. “Mais do
que uma ameaça, vimos uma
oportunidade, já que estes cin-
co hospitais têm uma certa li-
derança, já são consolidados
em suas áreas e, ao estarem
juntos, não concorrerão entre
si, mas terão uma forte si-
nergia e se complementarão
em especialidades, o que deve
alavancar seu desenvolvi-
mento”, afirma.

Por fim, o presidente do
conselho explica que para o
paciente, a única mudança
será na qualidade e excelên-
cia do atendimento. Segundo
ele, com os hospitais traba-
lhando juntos, há possibili-
dade de uma integração, onde
uma gestante que estiver na
maternidade, por exemplo,
terá mais facilidade para con-
seguir um leito na pediatria
do outro hospital parceiro.
“Haverá maior sinergia e oti-
mização, com resultado na
excelência. Queremos forta-
lecer e expandir, oferecendo
mais leitos, postos de trabalho
e um maior número de aten-
dimentos com mais qualida-
de”, completa. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

Novo grupo é de-
nominado G500 e
prevê investimen-
tos acima de R$ 100
milhões

Fusão de 5 hospitais cria maior
grupo hospitalar do Estado

Previsão é a ampliação de 30% na quantidade de leitos com novos investimentos








