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Xadrez: Iris vira alvo por demis-

são de professores e recebe críti-

cas de várias frentes. Política 2
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do governo inclui apenas 39%

de recursos novos. Economia 4

Esplanada: Acordos indivi-
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Trabalhadores inscritos no Cadastro Único e têm direito ao auxílio emergencial durante a pandemia de Co-
ronavírus relataram que mesmo cumprindo os requisitos pedidos não receberam o benefício. Cidades 10

Auxílio emergencial de R$ 600 é negado a quem tem direito

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta sema-
na a suspensão de 3,1 mil contratos temporá-
rios, boa parte na área da Educação. A medida
foi tomada com a alegação de necessidade de
cortes de gastos, em virtude da crise provoca-

da pela pandemia do novo coronavírus. No en-
tanto, a ação trouxe desgaste político e entre
servidores. Protesto será realizado nesta quar-
ta-feira (15). Na Câmara, vereadores organizam
derrubada do decreto de Iris Rezende. Política 2

O problema das erosões avança em Aparecida de Goiânia, na Re-
gião Metropolitana da Capital. De acordo com o Cadastro de Ero-
sões às Margens de Córrego da Defesa Civil de Aparecida de Goiâ-
nia, há 45 pontos com erosões no município. Cidades 9

O percentual de famílias
com dívidas, em atraso
ou não, chegou a 66,6%
em abril deste ano, se-

gundo dados divulgados
ontem pela CNC. 

Economia 4

Endividamento
das famílias

chega a 66,6%

ABRIL

A Secretaria Municipal de
Trânsito (SMT) realizou
um estudo e percebeu

maior circulação de pes-
soas e veículos após a se-
gunda edição do decreto.

Cidades 11

SMT está de
olho nas

aglomerações 

CONTROLE

Supermercados atingiram maior porcentagem
de venda desde o início da quarentena. Negócios 17

Wesley Costa

Erosão engole rua 
em aparecida de Goiânia

Câmara articula barrar
decreto do prefeito que
demite 3,1 mil servidores

Como o coronavírus pode
fomentar a modernização

da construção civil?
Opinião 3

WanDerson Leite 

Prefeitura de Anápolis
prorroga pagamento
de impostos por 90 dias
Política 2

Deputados criticam
Iris por suspender 
os temporários
Política 6

Qual atitude está
tendo o Estado com

relação à salvar essas
empresas e empregos? 

Política 5

entreVista Vanderlan Cardoso

O decreto de isolamento social se
encerra neste domingo (19). O
governador Ronaldo Caiado as-
sume flexibilização, mas os co-
mércios terão de cumprir exi-
gências, uma dessas exigências
será o uso obrigatório de más-
cara a toda população. Cidades  11

Governo avalia
obrigar o uso
de máscaras

Dia 15 de abril é Dia do
Desenhista, profissional
que dá vida a imaginação
por meio de um habili-
doso passeio no papel. 
Essência 13

O desenho 
como forma
de expressão

Grandes nomes da his-
tória da arte, além de
pintarem, se dedicaram
a produzir belas paisa-
gens mundo afora. 
Essência 16

Jardins: como
se tivessem
sido pintados

{{

Cr
is

tó
va

o 
M

at
to

s



Rubens Salomão | xadrez@ohoje.com.br

Iris Rezende vira alvo por
demissão de professores

A decisão do prefeito Iris Rezende (MDB)
de suspender contratos de temporários, en-
tre medidas de contenção financeira diante
dos impactos do coronavírus repercutiu ne-
gativamente. Opositores e, nos bastidores, até
aliados rejeitam a demissão. “Todos perdem
com a crise atual, mas o prefeito, neste caso,
aumenta o problema prejudicando o lado
mais frágil do funcionalismo”, avalia à Xadrez
um vereador da base. O texto define sus-
pensão 3,1 mil contratos, majoritariamente na
Educação. “São pais e principalmente mães de
família que são demitidos. Ao mesmo tempo,
várias obras acontecem em
Goiânia que, se fossem
emergenciais, não ocor-
reriam só em ano eleito-
ral. É a velha política
que faz obras somente
próximo das eleições”,
aponta Adriana Accorsi
(PT). O decreto do
prefeito cita a ma-
nutenção de obras
como parte da justificativa
para as novas medidas.

Munição dada
O pré-candidato do PSDB à prefeitura, Talles

Barreto, aponta que o prefeito “enxerga a edu-
cação como gasto e não como investimento” e
acredita que a demissão será “duro golpe” para
milhares de famílias.

De Brasília
O deputado federal Elias Vaz (PSB) ainda pos-

tou: “é uma notícia absurda. O prefeito demite
pais de família, que não vão ter direito a nada.
Estão no olho da rua sem a prefeitura assumir
seus compromissos”.

À Justiça
O deputado Alysson Lima e a vereadora Sa-

brina Garcêz protocolaram representações jun-
to ao Ministério Público para suspender o de-
creto de Iris Rezende.

Raphael Bezerra

A prefeitura de Anápolis anunciou que irá prorrogar,
por 90 dias, o prazo para o pagamento do (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Ur-
bano (ITU). A data limite com os 10% de desconto passa
a valer até o dia 13 julho. Com isso, ainda é possível não
só ganhar os 10%, como mais 5%, caso tenha feito o pa-
gamento dentro das datas de 2019. Para quem decidir fa-
zer o parcelamento não há mudança no calendário. A me-
dida foi realizada para dar um pouco mais de fôlego à po-
pulação que busca vantagem ao pagar o desconto. O pre-
feito de Anápolis, Roberto Naves (PP), pediu à população
que tem condições de realizar o pagamento no prazo nor-
mal, que mantenha o calendário. “Com esse recurso es-
taremos investindo na proteção dos nossos profissionais
da saúde e investindo na ampliação de leitos para cuidar
dos anapolinos”, pede.

Os boletos, segundo a prefeitura, precisam ser atuali-
zados no portal do cidadão (www.portaldocidadao.ana-
polis.go.gov.br). Segundo o diretor da Receita da Fazenda,
Olisomar Pereira Pires “as pessoas terão um tempo maior
para se programar e quitar seu tributo com o município”.

O calendário, no entanto, não será alterado para quem
deseja realizar o pagamento parcelado.  A medida foi rea-
lizada para dar um pouco mais de fôlego à população que
busca vantagem ao pagar o desconto.

As isenções são aplicadas para aposentados e portadores
de doenças graves com alguns critérios: Aposentados: idade
mínima de 65 anos de idade completos; titularidade de um
único imóvel, o qual lhe sirva de moradia, com valor venal
não superior a R$ 120 mil reais; e tenha renda mensal de até
um salário mínimo vigente. (Especial para o Hoje)

Regional
O Setor Bueno chegou a 20 casos con-

firmados de covid-19 e ultrapassou o Setor
Oeste, que tem 18. Os dois bairros lideram
o número de infectados na Capital. Dados
da UFG, que lançou novo sistema de mo-
nitoramento.

Expansão
Já são 55 setores com registros e há des-

taque para o início da transmissão comu-
nitária nas periferias. Bairros como Gua-
nabara, Recanto do Bosque, Capuava, Bal-
neário Meia Ponte e Vila Pedroso registra-
ram os primeiros casos.

Cortes
O presidente do Tribunal de Justiça, de-

sembargador Walter Carlos Lemes, con-
firmou em decreto judiciário a doção de
medidas para redução de despesas, em con-
sequência da queda na arrecadação do es-
tado em 30%.

Economia
Entre as determinações, está racionali-

zação do consumo de água, energia elétrica,
telefonia e postagem. Ficam suspensas novas
obras e reformas.

À distância
O prefeito de Caldas Novas, Evandro

Magal (PP), relatou ontem enfrentar pro-
blema de saúde, mas que ainda não tira li-
cença do cargo. Ele tem um deslocamento
de retina no olho esquerdo e terá trata-
mento em Goiânia.

Prefeito pede para quem tem condições, manter o pagamento 

2 A prefeitura de Anápolis prorrogou
prazo para pagamento do IPTU/ITU por 90
dias, com data limite em 13 de julho.
2 UFG, IFG e Senai fecharam parceria
com o governo para garantir a recuperação
de equipamentos de ventilação pulmonar.
2 Também entram monitores de sinais vi-
tais em desuso. As máquinas serão usadas
no tratamento de pacientes de covid-19.

Xadrez
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Anápolis prorroga
pagamento
do IPTU e ITU

Samuel Straioto

A Prefeitura de Goiânia
anunciou nesta semana a sus-
pensão de 3,1 mil contratos
temporários, boa parte na área
da Educação. A medida foi to-
mada com a alegação de ne-
cessidade de cortes de gastos,
em virtude da crise provocada
pela pandemia do novo coro-
navírus. No entanto, a ação
trouxe desgaste político e entre
servidores. Protesto será reali-
zado nesta quarta-feira (15). Na
Câmara Municipal, vereado-
res estão se organizando para
derrubar o decreto do prefeito
Iris Rezende.

A primeira ação política de-
verá ocorrer na reunião da Co-
missão de Constituição, Justiça
e Redação na Câmara Munici-
pal (CCJ). As vereadoras Sabri-
na Garcez, Priscila Tejota, am-
bas do PSD, Dra. Cristina (PL) e
Tatiana Lemos (PC do B) vão
apresentar decreto Legislativo
para suspender o decreto do
Executivo, que indica uma sé-
rie de medidas de cortes de gas-
tos, mas que principalmente
afetou trabalhadores. A pro-
posta é para uma derrubada
parcial, retirando a suspensão
dos contratos temporários.

“Nós vamos apresentar du-
rante a sessão da CCJ, pra sus-
pender a parte do decreto do

prefeito relativo a suspensão
dos contratos temporários, con-
versamos com os vereadores,
com presidente da Câmara”,
destacou a presidente da co-
missão, Sabrina Garcez. A par-
lamentar entende que há ou-
tros tipos de gastos que a pre-
feitura poderia cortar, sem a
necessidade de demitir traba-
lhadores. A comissão está se
reunindo de forma remota du-
rante o período de suspensão
das atividades presenciais na
Câmara Municipal.

A Prefeitura de Goiânia ad-
mite a possiblidade de déficit
mensal na ordem de R$ 10 mi-
lhões R$ 15 milhões mensais,
devido à queda da arrecadação
de impostos, em especial o Im-
posto Sobre Serviços (ISS), re-
lativo a atividade econômica,
paralisada durante a quaren-
tena provocada pela pande-
mia do novo coronavírus. Se-
gundo o Município, os proce-
dimentos emergenciais devem
reduzir em aproximadamente
15% o custo mensal da remu-
neração dos quase 50 mil ser-
vidores municipais, ativos e
inativos. 

Os efeitos do decreto retro-
agem ao dia 01 de abril e a folha
deve ter redução de R$ 30 mi-
lhões. Em média, 27 mil servi-
dores ativos são afetados de for-
ma direta pelas ações. De acordo

com a administração munici-
pal, a arrecadação da capital
caiu 24,48% em 17 dias úteis, o
equivalente a R$ 78 milhões. Se-
gundo a Prefeitura de Goiânia,
para este mês, por exemplo, a
queda na arrecadação deve
chegar a R$ 54,6 milhões.  

A vereadora Sabrina Garcez
encaminhou pedido ao prefei-
to, solicitando cópias dos cál-
culos, de maneira detalhada,
que a Secretaria de Finanças
realizou em relação à econo-
mia de R$ 30 milhões que a
Prefeitura de Goiânia pretende
fazer, e informações sobre qual
o custo efetivo total dos 3.000
servidores temporários que se
pretende demitir, e qual im-
pacto do custo desses contratos

no montante dos R$ 30 mi-
lhões. A parlamentar ainda
questiona o uso de cartões cor-
porativos por diversas áreas da
prefeitura.

Segundo a prefeitura, os cor-
tes com pessoal ainda serão in-
suficientes. A projeção é de um
déficit de R$ 24,6 milhões, ou
seja, a diferença entre a receita
e as despesas mesmo com o cor-
te de 15% nos gastos com pes-
soal. A gestão informou que
ainda fará outros cortes, como:
a suspensão das locações de
veículos destinados ao trans-
porte escolar, em virtude da in-
terrupção das aulas presen-
ciais, além de automóveis e
maquinários que não estão em
uso durante o período de qua-

rentena, entre outras medidas.

Protesto
Servidores temporários que

foram demitidos farão um pro-
testo, nesta quarta-feira (15),
com o intuito que a Prefeitura
de Goiânia revogue o decreto
que suspendeu os contratos
temporários em diversas áreas
na gestão. Até o momento, se-
gundo a organização, 350 pes-
soas já confirmaram a presen-
ça. A concentração será reali-
zada em frente aos Correios da
Praça Cívica, às 12 horas, e se-
guirá até o Paço Municipal. A
intenção é de fazer um “buzi-
naço” em frente à sede do Exe-
cutivo, no Parque Lozandes.
(Especial para O Hoje)

Protesto será realizado nesta quarta-feira (15), enquanto vereadores criticam o decreto

Parlamentares apresentarão decreto le-
gislativo para manter temporários na
prefeitura

Vereadores articulam derrubar
decreto que demitiu 3,1 mil pessoas

Alberto Cesar Maia
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Covid-19 e as condições
do meio ambiente

Wanderson Leite 

Reinventar-se é a palavra de ordem quando o as-
sunto é a crise do coronavírus. Se muitos negócios
já vinham sendo considerados como ultrapassados
antes da pandemia, agora, sobreviver aos próximos
meses é cada vez mais incerto. Em relação à cons-
trução civil, por mais que as empresas menores e
o comércio já estejam sentindo o reflexo da redu-
ção do consumo, historicamente, este é um setor que
sempre soube superar as dificuldades.

Por ser um setor robusto, com uma cadeia
de produção extensa, envolvendo indústria,
comércio e prestação de serviços, sabe-se que
qualquer modernização na construção civil é
demorada. Imagine querer fazer
uma pequena mudança em uma
engrenagem que, há anos, fun-
ciona (e funciona muito bem) da
mesma maneira? É complicado,
mas necessário. O canteiro de
obras já sabe disso e, na última
década, vem implementando no-
vas tecnologias em materiais e
equipamentos, diminuindo o tem-
po de construção e o custo das
obras. Mas um setor que ainda
tem bastante a evoluir é o co-
mercial. Os clientes já não têm os
mesmos hábitos de consumo: em
geral, eles pesquisam mais e se
deslocam menos para as compras.
O que a crise do coronavírus fez
foi acentuar uma questão já existente.

Quando o governo deu as primeiras orienta-
ções pelo isolamento social, muitos comércios
imaginaram que logo tudo voltaria ao normal. De-
pois das primeiras semanas, vendo as quedas nas
vendas, a ficha caiu e todos começaram a buscar
soluções a longo prazo. E-commerce, atendi-
mento via WhatsApp, perfis nas redes sociais, en-
trega à domicílio: a criatividade passou a ditar o
sucesso nas vendas. Algumas questões essenciais
emergiram: se o cliente não pode ir às lojas, como
posso ir até ele? Com mais tempo em casa, de que
ele se ocupa? Onde posso encontrá-lo? A resposta
para a maioria dessas perguntas leva à impor-
tância da internet.

É um engano pensar que o mundo parou. Há
clientes aproveitando para fazer pequenas obras
em casa, comprando materiais com medo dos
preços subirem futuramente ou solicitando or-
çamentos. Quem não estava preparado para essa
mudança está sofrendo bastante. Essa crise vai
passar, mas outras virão. As pessoas estão trans-

formando seus hábitos, e são eles que moldam
o mundo – por isso, é importante a mudança de
mentalidade das empresas.

Um dos pontos essenciais neste momento é
gerar informação sobre seus produtos e estar em
contato permanente com os clientes, buscando
atender suas expectativas e tranquilizá-los.
Quando o mercado vai bem, você segue o fluxo.
Mas quando se está nadando contra a corrente,
é preciso acelerar. Muitos clientes não estão tra-
balhando, estão em casa consumindo conteúdo
nas redes sociais, sites de notícia e aplicativos
de entretenimento. Ou seja, a melhor forma de
atingi-lo é estar onde ele está. Mostre seu pro-
duto ou serviço, como isso pode ser benéfico

para ele agora e depois da crise. Só
é lembrado quem se faz presente!

Outra lição que fica é a impor-
tância de diminuir a burocracia e
otimizar os processos. Ter que re-
solver tudo pela internet fez com
que muitas empresas percebessem
quão desnecessárias eram algu-
mas reuniões ou atividades. Em
relação ao cliente, muitos esforços
poderiam ser poupados ou feitos de
uma forma mais bem planejada.
Muitas pessoas ficam surpresas
com a modernidade e rapidez na
construção dos hospitais de cam-
panha, por exemplo, mas nada do
que está sendo feito é novo.

A aposta agora é na residência
unifamiliar, são as obras menores e com menos
tendência de parar. Segundo dados coletados em
30 de março pela Prospecta Obras, plataforma que
já mapeou 89% das obras em andamento no país,
esse segmento foi o com menor índice de parali-
sação (32%). Em comparação às obras em resi-
dência multifamiliar, como prédios, por exemplo,
apenas 3% das obras ainda estão em andamento.
É preciso olhar com
carinho para esses
números e buscar ofe-
recer uma experiên-
cia de compra satis-
fatória para esse
cliente. É um merca-
do em que há de-
manda e as empresas
que souberem ofere-
cer as melhores ofer-
tas e condições pode-
rão passar pela crise
sem maiores danos.

Sandra Oliveira 

É de conhecimento da grande maioria da po-
pulação que as agressões ambientais são uma rea-
lidade em nossa biota (conjunto de todos seres vi-
vos de um determinado ambiente) e que há mui-
to tempo tenta-se conscientizar a relação, produ-
tividade econômica e recursos ambientais. Desde
remotos tempos que soam lá da grande Revolução
Industrial no século XVIII até o mo-
mento atual, indústrias das mais va-
riadas características impõem téc-
nicas arraigadas em máximo de pro-
dução com tendência a custos redu-
zidos.

Assim tem-se a expectativa de
que, independente do tipo de produ-
to que se exemplifica, a tecnologia irá
expandir o modo produtivo sem se
preocupar com a dispensa da mão de
obra humana em detrimento de uma
robótica extenuante. Percebe-se que
máquinas são empregadas e funcio-
nários dispensados, àqueles que per-
manecerem nas empresas serão so-
brecarregados em funções para justificar sua per-
manência no emprego.

Similar às condições dessas fábricas nascidas há
tantos anos, tem-se a agricultura mecanizada com
maquinários pesados compactando o solo, dis-
persando sementes transgênicas e defensivos agrí-
colas. Há de se lembrar também das granjas de ani-
mais domésticos empoleirando animais em espa-
ços diminutos para obter lucros expressivos, com
controle sanitário a custas de vacinas, antibióticos
e vários produtos parasiticidas.

Nas residências de modo mais simplista obser-
va-se o uso constante de inseticidas ou qualquer
produto que venha a dizimar uma população
chamada de praga. Além desses, sabões de varia-
dos modelos, detergentes, desinfetantes, alvejantes
e odorizantes, tudo em prol de um ambiente interno

adequado ao gosto dos moradores.
Assim, o ar, a água e o solo vão recebendo

agressores vindos de todos os lados. Há uma in-
tensidade incalculável do que é maléfico ao
meio, sendo então lançado em espaços em que o
próprio ser humano atribui como sendo de sua
propriedade. Esse é o cenário de um globo ter-
restre povoado por ditas pessoas, que se consi-
deram o topo da cadeia ecológica.

Importante lembrar que temos
atitudes que procuram contrapor
essa situação descrita, bases legais
que poderiam ser cumpridas de
forma melhor, ações isoladas de in-
divíduos que são uma ponta de es-
perança para a proteção ambiental,
entre outros bons exemplos que es-
tão embutidos nessa dimensão.

O momento agora é Covid-19,
uma pandemia que assola conti-
nentes, adoece, mata e obriga au-
toridades a promover o isolamento
social, uma espécie de vazio sani-
tário empregado em tempo de dis-
seminação de microrganismos. Se-

ria uma coincidência acreditar em uma cepa vi-
ral emergente ou está relacionada à evolução de
microrganismo que sobressaiu às intempéries de
um mundo adoecido?

Sabe-se pouco ago-
ra, observa-se à distân-
cia ou na linha de com-
bate. Acolhe, cuida e
promove a melhoria de
sintomas dos que es-
tão afetados. Ouve-se e
aguarda a oportunida-
de de dizimar um avas-
salador microrganismo
na defesa da espécie
humana, novamente
ao topo da cadeia.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Sandra Oliveira Santos é
Mestre em Biologia e pro-
fessora dos cursos da
área de Saúde 

Wanderson Leite é for-
mado em administração
de empresas pelo Mac-
kenzie e empreendedor

Fogo no parquinho
O clima entre Luiz Henrique Mandetta e o pre-

sidente Jair Bolsonaro parece que esquentou ain-
da mais. A cereja do bolo foi a entrevista do ministro
da Saúde ter sido dada para a Rede Globo na noi-
te desse domingo, a partir do palácio de onde Ro-
naldo Caiado governa o Estado. Se continuar no car-
go após o episódio, o ministro sai fortalecido, mos-
trando que o presidente não apita mais nas decisões
centrais do combate à pandemia. Se for demitido,
também deve sair por cima. Como ele mesmo dis-
se, as comunidades científica e médica esperam um
salto no número de infectados e de mortos por Co-
vid-19 entre abril e maio. Bolsonaro pode engolir
o orgulho e fazer de conta que nada aconteceu, con-
tinuando com uma deprimente guerra pública de
declarações com Mandetta. Mas isso não deixa de
ser humilhante para quem, a todo o momento, gos-
ta de dizer que é ele quem manda, que não está sen-
do tutelado pelos militares, que é o técnico de um
time que o respeita.

Leandro Mendes
Pontalina

Ouvir mais
É incrível como essa geração tem a capacidade de

ouvir pouco ou apenas ouvir o que quer. Vivem to-
dos em uma bolha que chega ao ponto de um can-
tor que arrecadou toneladas e toneladas de alimento,
ser criticado por apenas ter agradecido o presiden-
te da república. É uma batalha de bem contra o mal
que só existe na cabeça minúscula de cada um. Pes-
soas não sabem lidar mais com o outro, ou concor-
da comigo ou é meu inimigo mortal. Ou vota no mes-
mo candidato que eu, ou é machista, petralha, racista
ou esquerdalha. Isso chegou ao patamar de julgar
pessoas que deveriam ser entretenimento, na “casa
mais vigiada do Brasil”, mas que do lado do fora só
tem julgamento, distorção de frases e nada mais do
que uma briga política.

Guilherme Augusto
Goiânia

Política suja
A Câmara dos Deputados por meio de Rodrigo

Maia está tentando quebrar o Brasil. O Senado com
Davi Alcolumbre deve ratificar. Vivemos estado de
exceção e nossos políticos não se importam com a
população. Democracia brasileira não está funcio-
nando. Preferia que o Exército assumisse o comando
do Brasil pelos próximos 3 ou 6 meses. 

Maria Helena
Goiânia

{
Que o prefeito não
olhe a Educação
como gasto, mas
como investimento

O deputado Talles Barreto criticou as
ações da prefeitura de combate à
pandemia por estarem dissociadas
das tomadas pelo Governo do Estado.

Como o coronavírus pode impulsionar
a modernização da construção civil?

@jornalohoje
“tão longe devem ter testado o medicamento
em pacientes em fase terminais”, comentou o
internauta sobre estudo com o remédio clo-
roquina, realizado em Manaus (aM), ser in-
terrompido após riscos cardíacos.

Willian R. Almeida

@ohoje
“Bem feito, arrogante”, comentou a internauta
sobre governador do rio de Janeiro, Wilson
Witzel, ser diagnosticado com Coronavírus.

Marta Inez Rodrigues

@jornalohoje
Diagnóstico positivo do governador Wilson
Witzel para Covid-19 foi um dos assuntos
mais comentados na rede social. 
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Numa atualização das medidas adotadas
pelo governo para combater a crise gerada
pelo coronavírus, publicada na segunda-
feira pelo Observatório de Política Fiscal, o
economista Manoel Pires, pesquisador do Ins-
tituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV), mostra que apenas
39,1% dos recursos anunciados correspon-
dem de fato à injeção de “dinheiro novo” na
economia. O “pacote” total, entre antecipa-
ções de despesas, adiamento de impostos e
contribuições, desonerações, remanejamento
de recursos já incluídos no orçamento des-
te ano, novas despesas, créditos que embu-
tem alguma forma de subsídio do Tesouro e
ajuda a Estados e municípios, envolve um va-
lor considerável, algo como R$ 568,6 bi-
lhões, algo como 7,8% do Produto Interno
Bruto (PIB).

Aquele valor já considera perto de R$ 82,0
bilhões referentes ao adiamento no paga-
mento do PIS/Cofins e da contribuição pa-
tronal à Previdência por dois meses – medi-
da ainda a ser submetida ao Congresso – e a
criação de uma linha de crédito com recur-
sos dos fundos constitucionais a juros de 2,5%
ao ano, já regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), estimada em R$
20,0 bilhões.

Excluídas as antecipações de despesas e
remanejamento de recursos, a exemplo das
transferências dos fundos PIS/Pasep para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), e a ampliação no prazo para empre-
sas recolherem tributos (entre dois e três me-
ses), a injeção de novos recursos fiscais so-
mava, até ali, perto de R$ 222,4 bilhões,
algo como 3,1% do PIB. As medidas na área
de crédito, num total de R$ 153,2 bilhões, per-
to de R$ 91,0 bilhões serão de fato destinados
ao setor privado por meio de financiamen-
tos do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) e dos fundos
constitucionais regionais, o que representa
apenas 1,3% do PIB.

“No caso das medidas fiscais, é possível
perceber a importância das antecipações de
gastos e postergações de receitas que res-
pondem por quase metade do pacote fiscal
como um todo (54% do total de 5,7% do PIB)”,
anota Pires. Ainda de acordo ele, “em linhas
gerais, as medidas fiscais anunciadas (entre
gastos e desonerações) e em vias de imple-
mentação pelo governo brasileiro se aproxi-
mam do que se observa em outros países de-
senvolvidos”. Mas as medidas lastreadas na
concessão de créditos “continuam aquém do
que é necessário para evitar que as empresas,
principalmente as pequenas, se estrangulem
financeiramente”.

Quase lá
Na comparação com outros países, in-

cluindo agora também Chile, Índia e Argen-
tina, que não haviam sido considerados em
relatórios anteriores do Observatório de Po-
lítica Fiscal do Ibre, o pacote brasileiro apro-
xima-se ou mesmo supera, como proporção
do PIB, a ajuda providenciada pelo Chile
(6,7%), Austrália (7,2%), Nova Zelândia (7,5%)
e Japão (8,2%). Com pelo menos uma ressal-
va, aponta o economista: o governo japonês
anunciou uma ampliação de seu pacote de so-
corro à economia para 20% do PIB, ainda não
devidamente detalhado e por isso não in-
cluído na relação preparada por Pires.O
Chile dobrou o tamanho da ajuda com um
novo pacote, já considerado no levanta-
mento atual. Alemanha, Itália, Espanha, Rei-
no Unido, França e Canadá deverão gastar no
combate à “coronacrise”, pela ordem, 35,7%,
21,1%, 18,8%, 17,3%, 15,1% e 12,1% do PIB.
Nos Estados Unidos, o pacote de medidas cor-
responde a 9,5% do PIB.

2A relação incluí as medidas
já anunciadas e detalhadas
pelos governos, sem descon-
siderar a possibilidade, sempre
presente, de que os recursos
mobilizados pelos governos
contra a crise possam ainda
ser ampliados, a depender da
duração e intensidade da pan-
demia em cada país.
2 Pires ressalta, ainda,
que a metodologia adotada
para fazer esse acompa-
nhamento considera “a im-
plementação de medidas fis-
cais (gastos diretos do setor
público, desonerações de
impostos) e para-fiscais” (as
operações de crédito, com
garantia e subsídio do Te-
souro, por exemplo), e não
envolve políticas adotadas
pelos bancos centrais.
2No caso do BC brasileiro, as
medidas de reforço da liquidez
nos bancos, entre liberação
de parte dos depósitos com-
pulsórios e empréstimos las-

treados em títulos públicos e
privados, atingiram qualquer
coisa próxima a R$ 1,218 tri-
lhão (16,7% do PIB). O objeti-
vo aqui é evitar que uma cri-
se financeira venha a se somar
à crise no lado real da econo-
mia, o que causaria estragos
ainda mais extensos.
2 A ajuda a Estados e mu-
nicípios, que ainda tem gera-
do controvérsia e não havia
sido aprovado pelo Congres-
so, é estimada em R$ 88,2, bi-
lhões, dos quais R$ 62,2 bi-
lhões (70,5%) dizem respeito
à suspensão do pagamento de
dívidas com a União, renego-
ciação de dívidas com bancos
públicos e novas operações de
crédito.
2 Pires destaca que, no le-
vantamento feito até aquele
momento, o Brasil era o único
a oferecer ajuda aos Estados e
municípios “por meio de en-
dividamento” – um dos pontos
criticados pelos economistas.

“A regra geral (no restante dos
países) é realizar transferên-
cias diretas”, acentua ainda.
2 Nas contas de Pires, o
impacto efetivo sobre o re-
sultado primário do Tesouro
tende a somar R$ 244,7 bi-
lhões, em torno de 43% do pa-
cote total (em torno de 3,4%
do PIB).
2 Em sua estimativa mais
recente, o Instituto Fiscal In-
dependente (IFI), ligado ao Se-
nado, estima um “impacto
fiscal” das medidas em R$
282,2 bilhões (3,9% do PIB), o
que deverá contribuir para
elevar o déficit primário do
Tesouro (excluídos os gastos
com juros) para R$ 514,6 bi-
lhões neste ano, perto de 7,0%
do PIB. Esse tipo de conta
terá que ser feita depois de
encerrada a crise, quando o
País terá que discutir que ca-
minhos vai escolher para en-
frentar o déficit. A prioridade
hoje é salvar vidas.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Pacote de socorro do governo inclui
apenas 39% de recursos de fato novos

O percentual de famílias com dívidas, em atraso ou não,
chegou a 66,6% em abril deste ano. Segundo a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), di-
vulgada ontem (14) pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O patamar é re-
corde no levantamento iniciado em janeiro de 2010. Em
março deste ano, a taxa havia ficado em 66,2% e em abril
de 2019, em 62,7%.

Essa foi a primeira Peic realizada no país após o início
da pandemia do coronavírus. A coleta da dados ocorreu
entre 20 de março e 5 de abril deste ano.

A maior parte das dívidas continua sendo com cartão
de crédito (77,6%). Em seguida, aparecem as dívidas com
carnês (17,5%) e com financiamento de veículos (10,2%).

De acordo com o presidente da CNC, José Roberto Ta-
dros, o aumento do endividamento é baseado na am-
pliação do crédito, a fim de manter o poder de compra
das famílias durante a pandemia do novo coronavírus
(covid-19). “A queda expressiva dos juros e da inflação
reduz, respectivamente, o custo do crédito e a pressão so-
bre a renda, incentivando o endividamento.”

O nível de inadimplência, que mostra as famílias com
contas ou dívidas em atraso (não pagas no prazo devido),
manteve-se em 25,3%, assim como em março. Na compa-
ração com abril do ano passado, houve alta, já que naquele
período a taxa de inadimplência era de 23,9%.

O percentual de famílias que não terão condições de
pagar suas dívidas caiu de 10,2% em março para 9,9%
em abril. Ainda assim, o percentual é superior a abril
de 2019 (9,5%).

Balança
O saldo da balança comercial em março ficou em US$

4,7 bilhões, montante que supera o registrado no mesmo
mês em 2019, de US$ 417 milhões. No acumulado do pri-
meiro trimestre, o superávit foi US$ 5,6 bilhões, abaixo dos
US$ 9 bilhões do primeiro trimestre de 2019. Os resultados
estão publicados no Indicador do Comércio Exterior (Ico-
mex), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).

De acordo com o Icomex, em valor, as exportações au-
mentaram 10,4% no mês e as importações 10,6%, quando
comparadas a março de 2019. Entre os dois primeiros tri-
mestres dos dois anos, no entanto, as exportações tiveram
queda de 9% e as importações subiram 4,3%.

O volume dos fluxos de comércio teve variação po-
sitiva interanual de 13,0% nas exportações e de 14,6%
nas importações na comparação entre os meses de mar-
ço. De acordo com a FGV, desde outubro as exportações
caíram na variação mensal entre 2019 e 2020. O único
mês que isso não ocorreu foi em dezembro, mas, ainda
assim, ficou estagnada. Já as importações vinham au-
mentando desde dezembro.

Coronavírus
Segundo a FGV, os efeitos da pandemia ainda não apa-

recem nas estatísticas do comércio exterior, "e isso fica evi-
dente no estudo divulgado na página da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), que estima queda no comércio
mundial de 12,9% em um cenário otimista e 31,9% no ce-
nário pessimista". A FGV lembra, no entanto, que as pro-
jeções são preliminares, porque permanecem as incerte-
zas quanto à duração, à intensidade e à expansão geo-
gráfica da covid-19 no panorama mundial.

“Os efeitos não aparecem nas estatísticas da OMC e
nem nas do Brasil. As da OMC só vão até 2019 e nas nos-
sas até março de 2020, mas não aparecem na balança co-
mercial brasileira porque tem um tempo nos contratos
de comércio de exterior e os embarques. O que se está
embarcando agora são contratos feitos antes”, explicou
a pesquisadora associada da FGV Lia Valls à Agência Bra-
sil. (Agência Brasil)

O aumento é recorde na série
iniciada em janeiro de 2010

Maior parte das dívidas continua o cartão de crédito (77,6%)

O governo federal insti-
tuiu um grupo de trabalho
para coordenar ações de re-
cuperação, crescimento e de-
senvolvimento do país, em
resposta aos impactos da cri-
se gerada pela pandemia de
coronavírus. A resolução foi
publicada ontem (14) no Diá-
rio Oficial da União.

Coordenado pela Casa Civil
da Presidência da República,
o grupo terá duração de 90
dias e, ao final desse prazo, de-
verá apresentar um plano de
trabalho contendo proposta
de ações estruturantes e es-
tratégicas para recuperação e
retomada do crescimento eco-
nômico. Poderão ser consul-
tados especialistas e repre-
sentantes de órgãos e entida-
des públicos e privados para a

elaboração das medidas.
Entre as ações que pode-

rão ser apresentadas estão
propostas de atos normativos
e medidas legislativas, arti-
culação com governo locais,
empresas públicas e priva-
das, obras públicas e em par-
ceria com setor privado, di-
retrizes para a destinação de
emendas parlamentares e
medidas para alocação e dis-
tribuição da atuação do Es-
tado, para reduzir as desi-
gualdades regionais causa-
das pelos impactos econômi-
cos e sociais da covid-19.

O grupo de trabalho tam-
bém poderá propor medidas
que promovam a desburo-
cratização de procedimentos
administrativos por meio da
informatização, da simplifi-

cação de procedimentos rela-
tivos aos registros cartoriais,
às contratações públicas, à
criação e extinção de pessoas
jurídicas, a aspectos regula-
tórios e de licenciamento am-
biental, dentre outros.

Além da Casa Civil, o grupo
será composto por represen-
tantes de mais 15 ministérios:
Relações Exteriores; Defesa;
Economia; Infraestrutura;
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento; Minas e Energia;
Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações; Meio Am-
biente; Turismo; Desenvolvi-
mento Regional; Controladoria
Geral da União; Secretaria Ge-
ral; Secretaria de Governo; Ga-
binete de Segurança Institu-
cional; e Advocacia-Geral da
União. (Agência Brasil) 

Governo cria grupo para coordenar
recuperação econômica no Brasil
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Endividamento
das famílias
chega a 66,6%
em abril
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EntrEvista | vanderlan cardoso

"Caiado não fez nada para manter
empregos", afirma Vanderlan 

O pacote de ajuda aos Esta-
dos e Municípios por conta
da perspectiva de arrecada-
ção foi aprovado na Câmara,
o senhor vê alguma perspec-
tiva de mudança e emendas
no projeto?

Acho que no Senado vai
haver maior discussão. Eu vejo
com uma certa preocupação a
forma como o projeto foi apro-
vado na Câmara porque não ti-
vemos, até agora, a contrapar-
tida dos Estados e municípios
até que se passe esse período.
Estamos vendo em muitos lu-
gares, algumas medidas que fo-
ram tomadas com a justificati-
va da Covid-19 e, está sendo
aprovado muitos projetos e
muitas leis absurdas como o
que está na PEC 10, que está
cheia de armadilhas e eu ve-
nho alertando. O projeto não
diz de onde serão retirados re-
cursos para os R$ 90 bilhões
que serão destinados aos Esta-
dos, vejo isso como fazer graça
com chapéu alheio, como diz o
ditado. Entre as medidas de
contrapartida deveriam ser
realizados ajustes internos, a
arrecadação caiu geral em to-
dos os aspectos. Não se pode co-
locar isso tudo nas costas do
Governo Federal sem que haja
uma contrapartida. Temos mu-
nicípios e Estados que não ti-
veram uma perda tão grande,
deveria ter algum critério. 

A ajuda para as pessoas que
estão ficando desemprega-
das, ou autônomos que não
estão podendo sair de casa e
perdendo a renda. O senhor
colocou uma emenda no pro-
jeto da renda básica para
os trabalhadores intermi-
tentes, esse pagamento co-
meçou a ser feito na semana
passada. Como o senhor está
avaliando a execução desse
pagamento?

Até melhor que eu espera-
va. Não é simplesmente apro-
var uma Lei, o presidente san-
cionar e no outro dia estar sen-
do distribuído o dinheiro no
país inteiro, ainda mais com a
emenda que eu apresentei
que são os intermitentes. É
uma nova categoria, criada
com a reforma trabalhista em
2017. Mas ainda há muitas
dúvidas sobre o quantitativo
de trabalhadores nessa situa-
ção. O primeiro estudo do nos-
so gabinete apontou seis mi-
lhões de pessoas. 

Eu vejo que, das ações to-
madas até agora, essa ação de
chegar os recursos para os in-
formais é a mais concreta. Esse

dinheiro chega imediatamen-
te e, em 15 dias começou a che-
gar nas mãos das pessoas. Esse
recurso não vai resolver o pro-
blema do cidadão, mas vai
amenizar a dor. No início eu
critiquei a Medida Provisória
que permitia a empresa man-
dar o trabalhador para casa e
a empresa ficar sem pagar por
quatro meses, isso não é uma
solução. Estima-se que chega-
rão a R$ 98 bilhões entregues à
população do país.

O presidente disse, recente-
mente, que a questão do co-
ronavírus está indo embora
do país. o senhor tem essa
confiança, acredita que esse
valor será o suficiente?

Eu acho que ela não está
indo embora e discordo do pre-
sidente. Nós temos Estados que
estão em números menos avan-
çados. Você pega o Tocantins,
ainda não há mortes e um nú-
mero pequeno de infecção. Ve-
mos o exemplo da Itália que as
regiões mais quentes não hou-
veram efeitos tão devastadores
do coronavírus.  As medidas de-
moraram um pouco para acon-
tecer em algumas cidades. Eu
não sou favorável a abertura to-

tal do mercado, é preciso um
mercado e é preciso encontrar
um equilíbrio. Eu tenho obser-
vado a maneira que o prefeito
de Salvador está fazendo, con-
seguindo seguir a recomenda-
ção da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e com a economia.
Ali está funcionando grande
parte do comércio, das indús-
trias com os devidos cuidados. 

O destaque da política em
Goiás foi o rompimento de
Ronaldo Caiado com o Jair
Bolsonaro no final do mês
de março. De lá para cá,
esse rompimento vai tra-
zer alguma consequência
para o Estado de Goiás: O
Governador errou ao rom-
per com o presidente?

Errou e muito. Com todas as

dificuldades que o Governo
Federal passou em 2019, Goiás
foi um dos Estados mais con-
templados em áreas como saú-
de e social. Tivemos diversas
vezes a presença do presiden-
te aqui. A questão política, o
rompimento é um direito dele
e de qualquer político, mas
para o Estado essa decisão foi
péssima. A maneira como ele
rompeu, além de romper ele
quis humilhar o presidente e,
isso com toda certeza, terão
consequências para o nosso
Estado. Já vínhamos com uma
crise terrível e o governador fa-
lava que graças ao Governo Fe-
deral, o dinheiro da saúde no fi-
nal do ano, tudo quanto é ação
o Governo Federal estava pre-
sente. Essa humilhação marca,
quem humilha esquece, quem
é humilhado não esquece. 

Qual a avaliação da gestão da
crise que vem sendo realiza-
da aqui em Goiás?

Eu fui o primeiro a para-
benizar o governador e o
prefeito de Anápolis quando
resgatamos os nossos irmãos
da China. Liguei pessoal-
mente para o governador no
primeiro decreto. No segun-
do decreto eu vi que poderia
ter havido um diálogo me-
lhor em algumas áreas. Não
adianta abrir um comitê se
ele não vai ser ouvido. Não
adianta perder tempo com
comitê, o bom senso é que
tem que prevalecer. Porque
o meu trabalhador, que tra-
balha com alimento, ele pode
trabalhar tranquilo:::: Eu
vejo que que os comerciantes
estão desesperados sem sa-
ber o que fazer. Eu vejo de
forma equilibrada o que vem
sendo feito em Salvador, que
reuniu as pessoas do comér-
cio e abriu parte das lojas.
Esse ponto de colocar todos
em casa, ninguém aguenta

isso. Pelo o que eu estou ven-
do, há um desespero tão
grande, principalmente dos
trabalhadores que recebe-
ram férias. Há muita coisa
que poderia estar aberta,
como mineradoras, parte da
confecção. Não é abrir to-
das as lojas, abre 10%, 20%
para ter pelo menos um alen-
to. Temos 10% das pessoas
internadas, isso é histeria.
As cirurgias eletivas foram
proibidas, hospitais particu-
lares quase fechados porque
não tem como se manter.

Essas medidas feitas pelos
governos estaduais, como
Goiás, sem apresentar medi-
das e soluções, é fazer graça
com o chapéu alheio?

Ao restringir todas essas
áreas, o governo deveria sus-
pender o pagamento, durante
esse período, dos impostos.
Como vai buscar recursos do
Governo Federal enquanto
aqui não há nenhuma ação
para salvar as empresas. Só se

cobra do Governo Federal. Qual
atitude está tendo o Estado de
Goiás com relação à salvar es-
sas empresas e empregos? O
Estado não gera riqueza, quem
gera riqueza são os trabalha-
dores e os empresários. As me-
didas que foram anunciadas
para salvar pequenas e micro-
empresas não tem nada de
concreto. Quem vai, em sã
consciência, emprestar di-
nheiro agora se não for avali-
zado pelo Governo Federal? A
PEC 10 junto com a MP 930 só
favorece aos banqueiros. 

A pandemia do coronavírus
está sendo politizada pelo
Ministro da Saúde, Henrique
Mandetta?

Não somente por ele, esta-
mos vendo governadores ten-
tando antecipar um debate
de 2022 para este momento e
isso não é a forma correta de
se fazer. O Ministro começou
muito bem, mas entrou nessa
onda. Ele fala uma coisa ago-
ra, dependendo do Estado que
ele está, mas ele muda o dis-
curso quando está em outro.
Você pega fala dele dizendo
que o presidente está correto
em querer abrir a economia e
em outros momentos ele des-
faz o que o presidente falou.
Os holofotes para ele fez mal.
Secretários e Ministros não
podem ser políticos. Faltou
pulso para o presidente de-
mitir o seu Ministro. Mas por-
que ele também não pede
para sair? Que respeito ele
está tendo pelo presidente?

Rubens Salomão

O senador por Goiás, Vanderlan Cardoso (PSD), afir-
ma que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado
(DEM), não tem esforçado para garantir os empregos
e a sobrevivência das empresas do Estado durante a
pandemia da Covid-19. Ele alega que, as medidas apre-
sentadas pelo Governo Estadual, que visa estimular
o empréstimo é ineficiente, tendo em vista que ne-
nhum banco concederá crédito à empresas fechadas
e sem a validação do Governo Federal. “No segundo
decreto do governador, eu vi que poderia ter havido
um diálogo melhor em algumas áreas. Não adianta
abrir um comitê se ele não vai ser ouvido. Não
adianta perder tempo com comitê, o bom senso é que
tem que prevalecer”, comentou.

Vanderlan pontua, no entanto, que a passagem da cri-
se ainda não está no horizonte e, que as medidas apre-
sentadas pelo Governo Federal, como a renda básica, se-
rão um alento aos trabalhadores que se viram obriga-
dos a permanecerem em casa. “Esse recurso não vai re-
solver o problema do cidadão, mas vai amenizar a dor.
No início eu critiquei a Medida Provisória que permitia
a empresa mandar o trabalhador para casa e a empre-
sa ficar sem pagar por quatro meses, isso não é uma so-
lução. Estima-se que chegarão a R$ 98 bilhões entregues
à população do país”, avalia.

}Estamos
vendo que com a
justificativa da
Covid-19, está

sendo aprovado
muitos projetos e

muitas leis
absurdas ||

Vanderlan considera que rompimento do governador com Jair Bolsonaro vai trazer prejuízos para Goiás

}Eu vejo que,
das ações

tomadas até
agora, essa ação

de chegar os
recursos para os

informais é a mais
concreta ||

Assista ao 
conteúdo 
no Youtube
através do  
QR Code

Cristovão Matos
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Jornada & salário
Acordos individuais sobre redução

de jornada e salário, ou de suspensão
de contratos de trabalho previstos na
MP 936 só serão válidos se as empresas
negociarem antes com os sindicatos de
trabalhadores, conforme liminar do mi-
nistro Ricardo Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal. A Central Bra-
sileira do Setor de Serviços solicitou o
ingresso como “Amicus Curiae” no jul-
gamento por videoconferência que
será realizado amanhã. “A situação de
pandemia que vivemos por si só fragi-
liza e enfraquece investimentos e a pró-
pria retomada da economia. Não se
pode tornar as soluções mais burocrá-
ticas, menos céleres e menos eficientes",
avalia João Diniz

Na rua
Segundo dados do Sebrae, desde iní-

cio de março 600 mil empresas fecharam
as portas e houve 9 milhões de demissões
no País.

Dia D
Dia 4 de Maio. Esta é a data-chave no

Governo para que o País volte às ruas,
no comércio, indústria, educação etc. É
questão de sobrevivência, não apenas
de saúde.

Respaldo
É provável que o presidente Jair Bol-

sonaro volte às redes de rádio e TV em
duas semanas para cravar que o País
está longe do cenário de horror previsto
por médicos.

Braços cruzados?
A Associação dos Oficiais Militares

do Piauí soltou nota de repúdio a
ameaças do Governo do Estado e de
prefeituras sobre eventuais decretos
que permitirão  prisão de quem circu-
lar nas ruas nesse cenário de pande-
mia. Lembram que ninguém é obriga-
do a fazer algo que não seja pela lei.

Haja gás
A Petrobras, que controla o setor, vai refor-

çar o refino de gás. Tão ruim quanto ficar sem
comida, é ficar sem fogo na panela. A Coluna an-
tecipou dia 7 de abril a escassez de botijão – os
que estão à venda em algumas cidades beiram
R$ 150, o dobro do preço. 

Sofra, brasileiro
O brasileiro merece um diploma de Doutor

de sobrevivência em crises. O micro e pequeno
empresário negativado no CPF ou Dívida Ativa
dos Estados e União tem sido barrado nos ban-
cos: não consegue empréstimos emergenciais. E
não são poucos.

Arrombamentos
Várias lojas da Quadra a 408 Sul em Brasília

foram arrombadas. Inclusive o famoso restau-
rante Moisés.  Um restaurante japonês demitiu
todos os funcionários. 

Gira, mundo
Em 2010, Jarbas Vasconcelos (PMDB) dispu-

tou o Governo de Pernambuco contra Eduardo
Campos (PSB), a quem acusou em debate na TV
de usar dinheiro público para cooptar prefeitos
e militância. Contratou, à época, o advogado Lêu-
cio Lemos, mas Campos venceu a disputa. Pas-
sados 10 anos,  o atual senador indicou seu ex-
advogado para cuidar da eventual campanha de
João Campos à Prefeitura do Recife.

Ataques..
Estudo feito com pela Piemonte Segurança Di-

gital aponta que ataques cibernéticos vão fazer
as perdas do setor bancário no Brasil crescerem
pelo menos 10 vezes, este ano, subindo de R$ 2
bilhões para R$ 20 bilhões, por causa desse ce-
nário de pandemia. 

..cibernéticos
É que cerca de 50 milhões de pessoas foram

trabalhar em home office, usando redes do-
mésticas e desprotegidas para acessar ambien-
tes digitais de bancos, sites de e-commerce e da-
dos sigilosos de intranet de corporações. Hackers
estão se aproveitando desta vulnerabilidade para
roubar dados sigilosos. 

Venceslau pimentel

A decisão do prefeito de
Goiânia, Iris Rezende (MDB),
de suspender todos os con-
tratos temporários de traba-
lho, repercutiu na Assembleia
Legislativa, durante a sessão
remota realizada ontem, por-
que somente na área de ensi-
no mais de três mil servidores
serão atingidos pelo decreto,
que foi publicado na edição
de segunda-feira no Diário
Oficial do município.

Os deputados que se colo-
caram contra a medida en-
tendem que ela foi tomada
num momento delicado, em
que muitos pais e mães de fa-
mílias estão sendo demitidos,
por conta da pandemia do
novo coronavírus.

Para o deputado tucano
Talles Barreto, as ações da
prefeitura, de combate à pan-
demia, estão dissociadas das
tomadas pelo Governo do Es-
tado, que segundo ele, estão
no rumo certo. “Vemos que
Goiânia não está preparada
para o combate da pande-
mia. Que o prefeito não olhe
a Educação como gasto, mas
como investimento. E aqui
estamos demitindo. É muito
triste. Goiânia não está de-
monstrando tato no combate

a doença”, reforçou o depu-
tado, ao falar durante o Pe-
queno Expediente.

No início da sessão remota,
Barreto apresentou uma nota
de repúdio ao prefeito, por
conta do que ele classificou
como extinção de contratos,
principalmente da Educação.

Ao apresentar um reque-
rimento, pedindo que as pre-
feituras goianas ofereçam às
famílias recursos para bancar
a alimentação de seus filhos,
que estão afastados das salas
de aulas, a deputada Adriana
Accorsi (PT) criticou a decisão
do prefeito Iris Rezende. “Que
se forneça às famílias recur-
sos destinados à sua alimen-
tação, especialmente em Goiâ-
nia. Ao contrário do que ago-
ra ocorre na cidade, com de-
missões na Educação, é uma
forma de garantir a vida, a so-
brevivência, para que todos
possam passar por essa si-
tuação com o mínimo de dig-
nidade”, defendeu a petista.

O deputado Vinícius Cir-
queira (Pros) registrou, du-
rante a sessão na Alego, que es-
tava apresentando um projeto
de lei que, diferentemente da
prefeitura de Goiânia, vem
propor ao governo do estado a
prorrogação dos contratos
temporários celebrados no âm-

bito dos três Poderes, que estão
se encerrando durante a crise
da pandemia da Covid-19.

Da mesma forma, seguin-
do em posição contrária à
toma por Goiânia, o deputado
Humberto Teófilo (PSL) apre-
sentou um projeto de lei que
trata da possibilidade de con-
tratação de profissionais de
segurança pública temporá-
rios, para aumentar o efetivo
enquanto durar a pandemia.

O decreto baixado por Iris
Rezende também suspende os
contratos temporários nas de-
mais secretarias, exceto nas se-
cretarias de Saúde, Infraes-
trutura e de Assistência Social.
Também suspende a conces-
são e o pagamento de gratifi-

cações decorrentes de partici-
pação nos conselhos e comis-
sões, entre eles, o Conselho Su-
perior do Serviço Público, Con-
selho de Assistência à Saúde e
Social dos Servidores Munici-
pais de Goiânia, Conselho Fis-
cal da Assistência à Saúde do
Servidor, Conselho Municipal
de Previdência, Conselho Mu-
nicipal de Educação, Conselho
Municipal de Cultura, Conse-
lho Tributário Fiscal e da Co-
missão de Projetos Culturais.

Cortes
Os cortes são necessários,

segundo o secretário munici-
pal de Finanças, Alessandro
Melo, em razão da queda na
arrecadação, como forma de

garantir a manutenção dos
serviços de saúde e de assis-
tência social, e o pagamento
da folha do funcionalismo.

Segundo ele, as medidas,
como o corte do pagamento
de horas extras e auxílio-
transporte, vão atingir prati-
camente todos os 27 mil ser-
vidores municipais ativos.

Na estimativa da secretaria
de Finanças, a arrecadação do
município já caiu 24%. Ou seja,
vai perde R$ 78 milhões em re-
ceita, este mês. Com isso, a pre-
feitura tomou medidas para a
redução de gastos e garantir
recursos para a saúde, paga-
mento de fornecedores, conti-
nuidade das obras e para a fo-
lha. (Especial para O Hoje)

Os deputados que se colocaram contra a
medida entendem que ela foi tomada
num momento delicado. Município tam-
bém foi criticado pela gestão à Covid-19

Valor de R$ 10 mil foi fixado no final do ano passado

“É muito triste. Goiânia não está demonstrando tato no combate a doença”, disse deputado

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decidiu que o Clu-
be de Regatas do Flamengo deve continuar pagando
pensão provisória mensal, de R$ 10 mil, aos familiares
das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu e aos so-
breviventes. O Clube deve efetuar os repasses a três atle-
tas feridos na tragédia e à pessoa responsável pelo nú-
cleo familiar de cada um dos dez adolescentes que mor-
reram. O valor fixado na decisão visa a recomposição
financeira das famílias.

A decisão foi proferida na sexta-feira (10), pela juíza
Bianca Ferreira Negri, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca,
que optou por manter a liminar anteriormente obtida
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
(DPRJ) e pelo Ministério Público estadual (MPRJ).  

A decisão também determina a realização de au-
diência de conciliação entre as partes conforme reque-
rido pela Defensoria e pelo MPRJ. Como as audiências pre-
senciais estão suspensas no TJRJ em razão da pandemia
do novo coronavírus, o procedimento será marcado com
a normalização da situação para que estejam presentes
todos os interessados no feito. 

Em nota, a DPRJ diz que a decisão é “extremamente
importante para a manutenção financeira das famílias,
ainda que de forma provisória, assim como para que, logo
que encerrado o período de isolamento social, se possa
retomar a negociação entre o clube e as vítimas”. 

Procurado, por meio da assessoria de imprensa, o Flamengo
disse que este é um assunto interno do Clube e não emitiu um
posicionamento sobre a decisão. (Agência Brasil)

Justiça mantém
pensão a vítimas
de incêndio no
Ninho do Urubu

Deputados criticam Iris por
suspender contratos temporários
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EntrEvista | davId dUarte

“Estava rEcupErado mEsmo
antes dessa parada”, diz David

Você sentiu que foi uma mu-
dança brusca, algo que acon-
teceu do dia para noite?

Com certeza. Realmente
essa doença pegou o mundo
inteiro de surpresa afetando
diversas situações.

Como está sendo esses dias,
está com a esposa em casa,
tem mais gente da família
com você? 

Nossa rotina está sendo
eu e minha esposa dentro
de casa, só saímos pra coi-
sas essenciais obedecendo
a quarentena e procurando
o máximo fazer tudo que
foi ordenado para nos pro-
tegermos.
Como está a 
sua recuperação? 

Está ótima. Já estava
recuperado mesmo antes
dessa parada, estou apto

para ir a campo. Devido a
pandemia agora estou
mantendo uma rotina de
treinos em casa com um
preparador físico seguin-
do com treinamentos es-
pecíficos agora para não
afetar tanto na parte físi-
ca, pois atuamos em alto
nível não dá para ficar
100% parado. 

Vocês já pensam em como
estará a motivação para
quando os campeonatos re-
tornarem? O que será dife-
rente daqui para frente? 

A motivação está cada dia
maior. Pretendo fazer um
grande ano, apesar de tudo
isso estar acontecendo no
mundo, mas o pensamento é
manter sempre positivo. Tra-
balhar para conquistar algo
maior a cada dia. 

Zagueiro sofreu uma lesão em junho de 2019 na partida contra a Chapecoense e tem retorno adiado devido a pandemia do Covid-19

Felipe André
Especial para O Hoje

Tetracampeão goiano, o zagueiro David Duarte só de-
fendeu uma camisa em sua carreira profissional, a do
Goiás Esporte Clube. Mesmo nascido em Rio Grande-
RS, ele chegou as categorias de base do Esmeraldino e
só deixou a categoria sub-20 em 2015 para atuar na fi-
nal do Goianão, contra a Aparecidense. Desde então es-
calou até a titularidade na Série A no ano passado, mas
que teve o sonho interrompido devido a uma lesão em
junho, ainda pela 8ª rodada contra a Chapecoense, no
Serra Dourada.

O zagueiro de 25 anos sofreu uma ruptura no liga-
mento cruzado no joelho esquerdo logo aos três minu-
tos do primeiro tempo, após receber uma forte entra-
da do atacante Everaldo, no confronto contra a equipe
catarinense, no dia 10 de junho. 10 meses já se passa-
ram e o zagueiro que estava prestes a retornar os gra-
mados, ainda vai aguardar um tempo indeterminado,
devido a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus.

O longo período fora dos gramados vai exigir também
um longo trabalho de readaptação a uma partida de 90 mi-
nutos. David Duarte “ganhou” a concorrência nesse período
de Rafael Vaz e Lucão, que foram contratados, além dos jo-
vens Heron e Iago Mendonça, que subiram das categorias
de base. Fábio Sanches, que até a lesão era o companhei-
ro de zaga de David, segue no elenco comandado por Ney
Franco.

O zagueiro pode ganhar suas primeiras oportunidades na
reta final do Campeonato Goiano, caso a estrutura do ca-
lendário do futebol brasileiro não seja alterada. Em toda a car-
reira profissional, David Duarte realizou 112 jogos com a ca-
misa esmeraldina e marcou quatro gols. Todas as vezes que
balançou a rede, foi na mesma temporada, em 2018.O za-
gueiro renovou contrato com o Goiás pouco antes da lesão
sofrida, no último ano, o vínculo foi prorrogado até o fim de
2021.

Prestes a ser pai pela primeira vez, David Duarte apro-
veita o tempo para ficar com a esposa, mas com todas as
precauções possíveis. A chegada do pequeno Joaquim é
aguardada para o próximo mês.

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Zagueiro voltou aos treinamentos, mas segue sem previsão de retornar aos gramados

Henrique Almeida quer conquistar títulos
VOLTA POR CIMA

Victor pimenta

A pedido do treinador,
Henrique Almeida chegou ao
Goiás no início da temporada.
O jogador tem em seu currí-
culo grandes clubes do Brasil,
experiência na Europa, mui-
tos gols e uma conquista do
Mundial Sub-20 a qual foi
eleito o melhor jogador da
competição. Mas até o mo-
mento, com a camisa esme-
raldina foram somente quatro
partidas, tendo sofrido uma
lesão após o empate com o
Goianésia em 1 a 1, ainda no
primeiro turno.

Hoje aos 28 anos, ele ten-
ta retomar mais uma vez a
carreira e conta também com
a ajuda de Ney Franco no

comando. O treinador era o
comandante nas conquistas
do Sul-Americano e Mundial
nas categorias Sub-20, além
de treinado o atacante em ou-
tras oportunidades, na época
de Coritiba e na temporada
passada, pela Chapecoense.
Coincidentemente, as duas
equipes e agora o Goiás, to-
das com seu uniforme verde
e branco.

“A gente se conhece bem,
sempre trabalhamos juntos,
conquistamos coisas boas e
tenho certeza que não será
diferente. Ganhar o Sul-Ame-
ricano e o Mundial sub-20 foi
incrível, ganhar algo pelo
seu país é algo que será lem-
brado com muito orgulho”,
disse Henrique Almeida em

matéria especial ao Fernan-
do Vasconcelos, do GloboEs-
porte.com.

O jogador que sofreu uma
lesão no tendão de aquiles o
empate em 1 a 1 diante do
Goianésia, estava prestes a
voltar aos gramados, onde já
estava treinando normal-
mente com seus companhei-
ros, mas a paralisação no fu-
tebol mundial, fez com que
ele ficasse mais tempo sem
poder entrar em campo. Hen-
rique Almeida falou sobre
essa pausa inesperada e tam-
bém como está sendo a rotina
de treinos, agora em casa.

“Totalmente inesperada,
pois não sabíamos que seria
essa gravidade toda e que pa-
raria tudo. Porém, a gente

sabe que a saúde vem em pri-
meiro lugar, sem saúde não
temos nada. Tive uma lesão,
porém, estou na preparação
intensiva e nos tratamentos
para voltar com tudo e treinar
com mais companheiros para
ajudar o Goiás no decorrer do
ano”, ressaltou o jogador.

Henrique Almeida ainda
falou sobre sua rotina e a
saudade diária de voltar a jo-
gar bola, mas nos gramados.

“A rotina de treinos está
intensa, estou treinando sem-
pre com horário marcado e
com personal. A saudade dos
gramados está demais e jogar
futebol é o que mais gosto de
fazer, com todo prazer”, afir-
mou o atacante.

O início do atacante Hen-

rique Almeida com a camisa
esmeraldina não foi dos me-
lhores. Foram somente quatro
partidas, tendo contabiliza-
dos duzentos e setenta e seis
minutos em campo e nenhum
gol marcado até aqui. Além
disso, ele também disputa
vaga com mais outros joga-
dores o ataque: Keko, Vini-
cius, Lucão, Victor Andrade,
Mike e Quevedo.

“Gostei do meu início,
mas foi muito curto, tive a le-
são e não consegui mais jo-
gar. Estou com muita gana de
jogar no Goiás e muito feliz.
Tenho certeza que será um
ano incrível, vamos con-
quistar muita coisa boa”, dis-
se Henrique Almeida. (Es-
pecial para O Hoje)

Você acredita que vai ser
um novo ano quando o fu-
tebol voltar? Os clubes vão
voltar à estaca zero?

Acredito que sim. Vai vol-
tar à estaca zero como se fos-
se uma nova pré-temporada
ao menos nossa equipe já
está entrosada se mantendo
a mesma. 

A CBF segue relutante em

voltar com o mata-mata,
você acredita que seria uma
boa opção para esse ano? 

Tem que ser algo bem es-
tudado para não sobrecarre-
gar os clubes e os atletas. Sen-
do algo bem planejado para
ter um campeonato competi-
tivo, da mesma forma que vi-
nha sendo nos outros anos
ao mesmo tempo com um
campeonato justo.

O que está fazendo para pas-
sar o tempo, exercício em
casa, filmes, séries? Qual a
sugestão do David Duarte
para os nossos leitores? 

Acredito que a mesma
coisa que quase todos que
estão de quarentena em casa
(risos). Procuro assistir fil-
mes, séries e vídeo game
gosto muito de jogar Call of
Duty e FIFA 2020.
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Igor Caldas

O problema das erosões,
característico da época de chu-
vas, avança em Aparecida de
Goiânia, na Região Metropoli-
tana da Capital. De acordo com
o Cadastro de Erosões às Mar-
gens de Córrego da Defesa Ci-
vil de Aparecida de Goiânia, há
45 pontos com erosões no mu-
nicípio. Destes, 22 ameaçam, ou
já atingiram vias públicas e
imóveis na cidade. Problemas
causados por processos erosi-
vos são antigos e constantes em
Aparecida. O solo do local é are-
noso e existem mais de 200 qui-
lômetros de extensão de cór-
regos e ribeirões sobre a área
do município.

As erosões que atingiram
vias no Jardim Helvécialeva-
ram medo á população e inter-
dições no trânsito. Uma erosão
costeira atingiu a rua Apareci-
da de Goiânia, também no Jar-
dim Helvécia. As pistas foram
interditadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito. Na Avenida
Benedito Silvestre de Tolêdo, en-
tre o bairro Jardim Riviera e In-
dependência Mansões, uma das
pistas teve de ser interditada
por causa do avanço de uma
erosão que iniciou em um can-
teiro central da via.

Outros locais indicados pelo
documento estão na Avenida
Itamarati, Bueiro do Pontal Sul
onde erosão provocada pela
danificação do ponto de lança-
mento das águas pluviais amea-
ça atingir a via pública. O buei-
ro está parcialmente compro-
metido. Na rua Maria Arruda,
Setor Veiga Jardim, onde a ero-
são atingiu a via pública e da-
nificou a pavimentação e meio-
fio, o local está sinalizado, com
vias interditadas e a Avenida In-

dependência, Bairro Indepen-
dência, onde o processo erosi-
vo provocado pelo escoamento
superficial das águas ameaça
atingir a via de intenso tráfego.

Com relação à Avenida Be-
nedito Silvestre Toledo, no Setor
Independência Mansões, a Sein-
fra informa que com as cons-
tantes chuvas, as galerias de
água pluvial do canteiro central
da Avenida Benedito de Toleto
se romperam, formando uma
erosão no local. A Seinfra explica
que vem monitorando a situa-
ção e que assim que passar o pe-
ríodo chuvoso irá realizas as
obras de contenção e recupera-
ção da pista e do canteiro central
da via. 

Processo erosivo
Residentes na Alameda Caa-

pau, no Setor Jardim Helvécia
temem que o avanço de um
processo erosivo alcance as
casas. A dona de casa Osmari-

naVeira Barros, mora no mes-
mo local há mais de 20 anos.
Ela afirma que o problema
com erosões no local é recor-
rente. “No passado, eu lembro
que já vi um buraco aberto
pela chuva nessa mesma rua,
bem próximo desse aí”. Ela
também conta que a cratera
que se formou começou pe-
quena, mas foi crescendo cada
vez mais com as chuvas.

“A gente nem consegue dor-
mir direito quando começa a
chover à noite. Ficamos com
medo do buraco engolir nossa
casa”. Osmarina relata que a
Prefeitura de Aparecida esteve
no local. “Eu vi uma movi-
mentação aqui, acho que foi al-
gum engenheiro. O que eu sei
é que a erosão não está conti-
da. A cada chuva que ocorre,
abre mais um pouco”, lamen-
ta. A dona de casa vive com seu
neto, Lemoel Amorim Barros,
22 anos. Ele afirma que o pro-

cesso erosivo começou depois
que a prefeitura fez a implan-
tação da rede de esgoto na via,
no fim do último ano. “Desde
fevereiro abriu um pequeno
buraco, que originou essa cra-
tera”, afirma Lemoel, que cur-
sa o último ano de graduação
em Engenharia. 

Diante dos destroços de ma-
nilhas de uma galeria pluvial
que existia no local onde a
erosão se formou, o estudante
analisa os agravantes do pro-
cesso erosivo. “Fizeram essa ga-
leria pluvial aí com uma es-
trutura muito precária e depois
que arrumaram a rede de es-
goto o trecho ficou sem asfalto
por quase dois meses”.

O estudante acredita que a
demora para asfaltar o tre-
cho que foi escavado para a
implantação da rede de esgo-
to fez com que as águas da
chuva fossem infiltradas pelo
solo, acelerando o processo

de erosão no local. “Como a ga-
leria não tinha uma estrutura
muito boa, acabou cedendo
também”. Além disso,Lemoel
aponta que houve problemas
de incompatibilidade dos ma-
teriais usados nas estruturas
da via. “A compactação do
solo não é compatível com os
materiais usados na execução
das obras”, afirma.

Uma erosão costeira avan-
çou até a pista da Rua Apare-
cida de Goiânia, no Jardim Hel-
vécia. O estado avançado da
erosão fez com que populares
acionassem a Defesa Civil do
município. Em loco, o órgão
constatou que o processo ero-
sivo foi intensificado com as
chuvas e trepidações da pista
causadas por veículos pesa-
dos. A Secretaria de Trânsito in-
terditou quatro pistas da via
para evitar acidentes.

A Secretaria de Infraes-
trutura de Aparecida de
Goiânia informa que uma
equipe técnica já esteve no
local na semana passada
para avaliar a situação. De
acordo com a Seinfra, a ga-
leria pluvial da rua se rom-
peu com as fortes chuvas e
que a partir de agora será
realizado um estudo e pro-
jeto para recuperação da ero-
são. Ainda segundo a Seinfra,
assim que passar o período
chuvoso será realizado um
trabalho de contenção, de
forma paliativa, até que os
projetos e licitações sejam
concluídos para realização
da obra definitiva. Com re-
lação à sinalização do local,
a Secretaria Executiva de
Mobilidade e Trânsito de
Aparecida informa que foi
realizada a sinalização e in-
terdição de parte da pista.

De acordo com o supervisor
da Defesa Civil de Aparecida de
Goiânia, Juliano Cardoso, o
avanço dos processos erosi-
vos tem uma dinâmica pró-
pria. “O crescimento das ero-
sões vai depender muito da
quantidade de chuvas, comuns
nessa época do ano e também
do nível de trepidação da pis-
ta causado pelo tráfego de veí-
culos pesados”, afirma. 

Ele também explica como o
processo erosivo acabou che-
gando às vias públicas.“Pro-
cesso erosivo que acabou atin-
gindo sistema viário em quatro
vias públicas. É preciso uma
ação rápida para evitar que

haja mais danos. Sistema de
drenagem pluvial no local se ca-
racteriza pelo encontro de qua-
tro redes de drenagem no pon-
to onde aconteceu a erosão. No
ponto de lançamento da rede
pluvial para o manancial co-
meçou a sofrer o processo
erosivo e foi avançando até as
pistas. Juliano afirma que esse
processo erosivo é antigo e re-
corrente no local.

O agente ainda afirma que
o aterro para a construção da
via feita no passado foi exe-
cutado com materiais in-
compatíveis com a compac-
tação do solo da região. Ao
observar a segmentação do

solo exposta pelo processo
erosivo, Juliano constata que
há mistura de lixo e entulho
usado para cobrir algum pro-
cesso erosivo que persiste
desde o passado.

Juliano ressalta a impor-
tância dos moradores terem
feito a ocorrência junto a De-
fesa Civil do Município, pois
alerta que a iluminação do
bairro a noite é precária e
prejudica a visibilidade da
cratera na via causada pela
erosão. “Se o trecho não for
sinalizado com materiais que
reagem à luz dos faróis dos
carros, há a possibilidade de
um veículo se acidentar e

cair no buraco. A ilumina-
ção no trecho da via não é das
melhores”, constata.

Obras paliativas
O secretário de Infraes-

trutura de Aparecida de Goiâ-
nia, Mário Vilela, está há 11
anos a frente da pasta do mu-
nicípio. Em reportagem para
O Hoje, ele já afirmou que os
problemas causados pelos
processos erosivos são antigos
e recorrentes na cidade. No
entanto, seria necessário um
aporte bilionário para que
esses problemas fossem real-
mente sanados. Segundo ele,
a prefeitura só consegue arcar

com as despesas para execu-
ção de obras paliativas.

Em 2017, o Setor Garavelo
estava sendo engolido por
uma enorme cratera causada
por processos erosivos. A Pre-
feitura de Aparecida conse-
guiu um aporte externo de
R$20 milhões para a execução
da obra de caráter urgente
que conteve a erosão nas ime-
diações do Parque Taman-
duá. O município está bus-
cando aporte de recursos fi-
nanceiros juntamente à De-
fesa Civil Nacional para re-
solver alguns pontos críticos
de erosão na cidade. (Agên-
cia Brasil) 

Há 45 pontos com erosões no município. Destes, 22 ameaçam ou já atingiram vias públicas e imóveis na cidade

Tráfego de veículos pesados agrava erosões 

O solo de Aparecida de Goiânia é arenoso e existem mais de 200 quilômetros de extensão de córregos e ribeirões sobre a área do município

Erosões ameaçam vias e imóveis 

Moradora do Jardim Helvécia há 20 anos, Osmarina afirma que o problema com erosões no local é recorrente

Fotos: Wesley Costa
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Trabalhadores inscritos no
Cadastro Único e têm direito ao
auxílio emergencial de R$ 600
durante a pandemia de Coro-
navírusrelataram que mesmo
cumprindo os requisitos pedi-
dos não receberam o benefício.
Apesar do calendário divulga-
do pelo Governo Federal apon-
tar que os inscritos no CadÚ-
nicocom contas na Caixa ou no
Banco do Brasil receberiam o
pagamento na última quinta-
feira (9).Mais de 33 milhões
de brasileiros já se inscreveram
para solicitar o programa de
auxílio. 

Algumas pessoas se mani-
festaram nas redes sociais,
questionando sobre o auxílio
ainda estar em análise. Ale-
gando que o benefício é algo
necessário para a população
neste momento de crise. E que
não pode ser negado, já que a
população, principalmente a
mais carente, precisa do re-
curso, com pessoas impossibi-
litadas de trabalhar, e com
grande parte do comércio goia-
no paralisado.

Alguns usuários também
disseram que olharam várias
vezes no aplicativo para ver se
o recurso foi disponibilizado,

mas ressaltaram que até ontem
ainda estava em análise. Al-
guns usuários cobrarammais
agilidade no processo, pois,
milhares de famílias precisam
do auxílio. Alegando que está
mais que na hora de disponi-
bilizarem o recurso.

Em uma rede social,Natália
Marquesquestionou em uma
publicação se era a única que
ainda não tinha recebido o au-
xílio. “Tem alguém aí que está
no CadUnico, atende aos re-
quisitos, tem conta na Caixa
e/ou BB (no meu caso tenho as
duas), mas não recebeu o au-
xílio emergencial? Eu ainda
não recebi”, disse.

Já Nathan Gonçalves res-
saltou a demora para liberar o
recurso. “Eu estou sentindo
que toda essa demora tem al-

guma coisa por trás, não de-
mora cinco dias para cruzar o
CPF de alguém na Receita [Fe-
deral]. Os resultados já podiam
ter saído. Para quem precisa,
essa espera é uma tortura”,
comentou.

Próximos a receber 
o benéfico

Pelo calendário, os próxi-
mos a receber o benefício são
os trabalhadores informais
do Cadastro Único sem conta
nos bancos estabelecidos. Para
esse grupo, no entanto, ainda
não há informações de ca-
dastro das contas provisórias
anunciadas pela Caixa.Traba-
lhadores informais que estão
no Cadastro Único e têm con-
tas em outros bancos ou não
têm conta,também recebem-

neste calendário. 
Trabalhadores informais,

microempreendedores indivi-
duais e autônomos que não es-
tão no Cadastro Único, vão re-
ceber o benefício até 5 dias
após o cadastro no novo sistema
do governo. Já os beneficiários
do Bolsa Família de acordo com
o calendário do benefício, a
partir do dia 16 de abril.

Os trabalhadores informais
no Cadastro Único e outros be-
neficiários que já tiverem se
cadastrado no novo sistema
nascidos em janeiro, feverei-
ro e março,poderão sacar o
benefício dia 27 de abril. Nas-
cidos em abril, maio e junho,
em 28 de abril. Nascidos em
julho, agosto e setembro, 29 de
abril. Nascidos em outubro,
novembro e dezembro, 30 de

abril.Beneficiários do Bolsa
Família, segundo o calendário
do benefício, a partir do dia 18
de maio.

Por fim, os trabalhadores in-
formais no Cadastro Único e
outros beneficiários que já ti-
verem se cadastrado no novo
sistema nascidos em janeiro, fe-
vereiro e março, receberam o
auxílio, em 26 de maio. Nasci-
dos em abril, maio e junho, 27
de maio. Nascidos em julho,
agosto e setembro, 28 de maio.
Nascidos em outubro, novem-
bro e dezembro, 29 de maio.
Ainda de acordo com o calen-
dário do benefício, beneficiá-
rios do Bolsa Família, a partir
do dia 17 de junho. (Pedro
Moura é estagiário do Jornal O
Hoje sob orientação do editor de
Cidades Rhudy Crysthian)

Inscritos no
Cadastro Único
com contas na
Caixa ou no Banco
do Brasil, que
receberiam o
pagamento do
auxílio, reclamam
não ter recebido o
beneficio

Auxílio é negado, mesmo 
para pessoas que têm direito

Usuários alegam não conseguirem liberação do auxílio emergencial, mesmo cumprindo requisitos que garantam o direito ao benefício

Para aumentar o número
de examesde casos suspeitos
do Coronavírus no Estado, o
Laboratório de Saúde Pública
Dr. Giovanni Cysneiros (La-
cen-GO) recebeu um aparelho,
que permite a realização de
mais exames diariamente. Se-
gundo o secretário estadual de
Saúde, Ismael Alexandrino, o
aparelho tem capacidade de
realizar 250 exames por dia,
quando antes o número gira-
va em torno de 100.

O equipamento foi em-
prestado pela Polícia Técni-
co-Científica. Atualmente, o
Lacen é o único laboratório
público que realiza testes da
Covid-19 em Goiás. Os demais
exames são feitos por hospitais
particulares. “Temos, no mo-
mento, 48 amostras pendentes
e hoje mesmo iremos zerar to-
das”, afirmou Alexandrino.

De acordo com a superin-
tendente de vigilância em Saú-
de da Secretaria de Estado e
Saúde (SES), Flúvia Amorim,
além da maior capacidade, o
aparelho também oferece
mais agilidade nos resulta-
dos, por se tratar de um equi-
pamento automático.“Parte
do trabalho que os nossos téc-
nicos fazem nos laboratórios
é feita manualmente com uma
pipeta. Esse equipamento faz
isso de uma forma automati-
zada”, explica.

Segundo a superintendente,
a agilidade nos resultados é es-
sencial para determinar o nú-
mero de pessoas infectadas,
descartar casos e até permitir
enterros mais apropriados
para os casos suspeitos des-
cartados.“Todos os casos que
são suspeitos de Covid-19 de-
vem ser enterrados seguindo
um protocolo muito rigoroso.
Esse resultado rápido pode me-
lhorar a condição da própria
família para sepultar esse cor-
po”, disse Flúvia.

Testes rápidos
O governo, juntamente as

secretarias municipais de saú-
de, também está apostando

em outros meios para detectar
o Covid-19. Na quinta feira (9),
Ismael Alexandrino, afirmou
que os 13,7 mil kits de testes rá-
pidos de Coronavírus recebidos
do Ministério da Saúde (MS) de-
vem ser usados em profissio-
nais da área, tanto da Capital
quanto do interior. 

Em paralelo, o Estado está
adquirindo outros 300 mil tes-
tes que ainda estão passando
por aprovação.“Esses 300 mil
seriam para testar uma amos-
tragem de 3% ou 4% da popu-
lação de Goiás”, completou.
(Pedro Moura é estagiário do
Jornal O Hoje sob orientação do
editor de Cidades Rhudy Crys-
thian)

O equipamento foi emprestado pela Polícia Técnico-Científica

Equipamento deve 
dobrar número de exames 

A Enel disponibiliza,
desde esta terça-feira (14),
um sistema para que o
cliente faça a leitura do
próprio medidor de ener-
gia e informe o consumo à
empresa, que fará o cál-
culo da conta, em Goiás. O
objetivo é diminuir o nú-
mero de equipes nas ruas,
protegendo funcionários e
clientes do avanço do Co-
ronavírus.

Os clientes residenciais
e comerciais que optarem
pelo modelo devem infor-
mar os número marcados
no padrão de energia no
site da Enel ou pelo apli-
cativo Enel Goiás, que
pode ser baixado da loja
de aplicativos do seu ce-
lular, seja de dispositivos
Android ou IOS. Caso con-
trário, o cálculo do con-
sumo será feito pela mé-
dia de consumo dos últi-
mos 12 meses.

Nesse último caso, a
diferença entre o valor
cobrado e o que real-
mente foi consumido será

compensada na conta de
energia quando for reto-
mada a leitura presen-
cialmente.

Quando o cliente aces-
sar o site ou o aplicativo,
deverá selecionar a op-
ção Autoleitura Urbana,
informando a unidade
consumidora, nome, tele-
fone, os números da lei-
tura e a data em que ela
foi feita. Caso o número
informado seja muito di-
ferente do consumo ha-
bitual, será mostrada uma
mensagem de alerta, pe-
dindo a confirmação da
leitura. Após o envio das
informações, a conta será
encaminhada por e-mail
ou impressa, em casa.

A Enel informa que na
última conta de energia
recebida por cada consu-
midor consta a data pre-
vista para a realização da
leitura do mês seguinte.
Aqueles que optarem pela
autoleitura devem infor-
mar os dados três dias an-
tes da data informada.

Enel disponibiliza
sistema para autoleitura
de medidores 

CONTA DE LUZ COVID-19

O objetivo é diminuir o
número de equipes nas ruas,

protegendo funcionários

t



O decreto de isolamento so-
cial se encerra neste domingo
(19), o governador Ronaldo
Caiado (DEM) voltou a sinalizar
que flexibilizará o novo decre-
to de quarentena contra a Co-
vid-19 para setores que estão
paralisados. “Dia 20, na segun-
da-feira, é o momento onde
nós estamos trabalhando para
elaborar protocolos e um de-
creto que vamos flexibilizar al-
gumas atividades da área eco-
nômica, para que voltem a tra-
balhar gradualmente”, afirma.

Segundo o governador, os
comércios terão de cumprir
algumas exigências, uma des-
sas exigências será o uso obri-
gatório de máscara a toda po-
pulação. De acordo comCaiado,
quem circular com o rosto des-
coberto vai infringir o decreto.
“Vamos lutar para que sejam
dadas, tanto ao trabalhador
quanto ao cliente, a condição
de ter garantias mínimas para
não se contaminar”, disse.

Conforme a assessoria do
governador, ainda está em aná-
lise o que será exigido da po-
pulação em relação ao uso de
máscaras e que até o momento
não há nada definido. De acor-
do com a assessoria, reuniões
começaram a ser feitas para
definir detalhes e elaborar o
protocolo. Existindo a possibili-
dade que a obrigatoriedade do

uso de máscaras seja apenas
quando o cidadão entrar em um
estabelecimento que volte a
abrir a partir da próxima se-
mana.

De acordo com o governa-
dor, o objetivo é fazer com
que as pessoas não se conta-
minem, e citou exemplo dos
motoristas de praça e de ôni-
bus, observando que é inad-
missível que circulem em seus
veículos sem usar o equipa-
mento de segurança, que de-

veria se tornar um hábito. Caia-
do disse que flexibilizará o de-
creto, mas quer contar com o
apoio da população, e alertou
para uma possível sobrecarga
do sistema de saúde. 

O governador também se
mostrou preocupado com a
queda no isolamento socialna
Capital, de cerca de 50%. As re-
duções ocorreram também no
Entorno do Distrito Federal,
Anápolis e Goianésia. “Quero
lutar com o apoio do cidadão.

Os que cobram hoje por flexi-
bilização, certamente vão me
cobrar se o Estado não atender
a todos”, disse. Eacrescentou
que o Estado de desumanidade
com os mortos pela Covid-19 se
verifica também no Equador e
que Manaus, no Amazonas, já
chegou no limite.

Mais sete hospitais
Durante a transmissão ao

vivo nas redes sociais, nessa
segunda-feira (13), Ronaldo

Caiado enalteceu a possibili-
dade do Estado contar com
mais sete hospitais para tratar
os infectados em várias re-
giões. O governador comentou
também a visita as obras do
Hospital da Campanha em
Águas Lindas, no Entorno do
Distrito Federal e sobre a vi-
sita do Ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, que
passou o final de semana no
Palácio das Esmeraldas. 

“O Mandetta é meu amigo
pessoal, ele tem o status de mi-
nistro, aqui isolado da família. O
relacionamento é esse, ficamos
na maior tranquilidade, con-
versando, batendo papo de as-
suntos que têm tudo a ver com o
momento hoje, como ortopedis-
tas, médicos e pelo acumulo de
experiência que ele tem”, disse.

Com o número de casos
do Coronavírus crescendo
no Estado, o governador de-
mostrou preocupação com
as cidades do Entorno de
Brasília, com o aumento no
número de casos confirma-
dos, mas ressaltou que todos
estão sendo atendidos. O go-
vernador ainda pediu bom
senso à população que está
lotando bancos e casas loté-
ricas. (Pedro Moura é esta-
giário do Jornal O Hoje sob
orientação do editor de Cida-
des Rhudy Crysthian)
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Daniell Alves

Diversos goianienses não
estão respeitando o decreto de
isolamento social nos últimos
dias. A Secretaria Municipal
de Trânsito (SMT) realizou
um estudo e percebeu maior
circulação de pessoas e veí-
culos após a segunda edição
do decreto. Na Avenida 85, do
Setor Marista, o número de
veículos circulando saltou de
879 para 1459. Já na Avenida
T-63, no Bueno, o tráfego cres-
ceu de 430 para 723. A SMT in-
forma que tem feito escala
com os funcionários para au-
mentar a fiscalização e impe-
dir aglomeração de pessoas
nesses locais.

As informações foram ob-
tidas por meio de câmeras de
monitoramento já instaladas
nesses locais. A alteração do
decreto estadual flexibilizou
a quarentena dos goianos,
no último dia 3, e permitiu
que alguns locais fossem rea-
bertos, como feiras livres e lo-
jas de autopeças. Mas, caso
não haja um isolamento de
pelo menos 60% na Capital, a
quarentena não será eficaz. A
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) afirma que o índice
seguro para que o Coronaví-
rus diminua a velocidade de
contágio é de 70%.

O secretário da SMT, Fer-
nando Santana, explica que,
após a flexibilização, as pes-
soas têm transitado pelas
ruas com mais frequência.
Além das câmeras, os goianos
estão sendo monitorados por
meio dos próprios celulares,
que conseguem reunir infor-
mações sobre o nível de iso-
lamento social. Embora te-

nha aumentado na última se-
mana, Goiás segue sendo o
Estado com maior nível de
pessoas em isolamento, che-
gando aos 63,3%, de acordo
com a plataforma In Loco,
que entende o comporta-
mento de localização de 60
milhões de brasileiros.

30% a mais de veículos
Nesses locais estudados

pela SMT, o número de veí-
culos transitando subiu em
torno de 30%. O feriado de
Sexta-Feira Santa também
contribuiu para o aumento
dessa movimentação na últi-
ma semana. Este fato preo-
cupa as autoridades de trân-
sito, já que muitos motoristas
voltaram às ruas, mesmo du-
rante o decreto.  “Isso mostra
que o goianiense, já neste co-
meço de abril, está voltando
às ruas, estão circulando
mais. Você já vê mais comér-
cios abertos, mais movimen-
tação de pessoas, o que não é
bom. Isso nos traz uma preo-
cupação muito grande”, diz

Fernando Santana.
Outro problema ocasiona-

do é a falta de respeito com as
leis de trânsito, aponta o se-
cretário. Ele explica que as
ruas com menos movimento
estão sendo locais propícios
para que os motoristas come-
tam infrações. “Quando a pes-
soa vê que a rua está mais va-
zia, tem gente andando na
contramão, você vê o cidadão
furando o semáforo, o sinal
vermelho, excesso de veloci-
dade, conversões proibidas.
O cidadão precisa realmente
ter uma consciência maior do
que nós estamos vivendo no
momento”, afirma.

20 casos no Setor Bueno
Estudos feitos pela Univer-

sidade Federal de Goiás (UFG)
apontam que existem pelo me-
nos 20 casos confirmados do
novo Coronavírus no Setor
Bueno. Logo em seguida está o
Setor Oeste (18), Setor Jaó (8),
Setor Marista (6), Jardim Goiás
(6), Jardins Valência (6). Com
dados do Centro de Informa-

ções Estratégicas e Resposta
em Vigilância em Saúde, da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), é possível perceber o
crescimento de casos da doen-
ça nas regiões norte e noroes-
te da cidade, especialmente
nos limites do município, o
que indica o estabelecimento
do contágio comunitário.

O professor Manuel Ferrei-
ra, coordenador da pesquisa,
destaca que os dados mostram
que todas as regiões da Capital
estão com casos da Covid-19 e
lembra que nessa última se-
mana o setor Bueno ultrapas-
sou o setor Oeste em números
de casos confirmados. "Será
uma questão de dias ou horas
com a apresentação de vários
casos confirmados. Não temos
mais um eixo centro-sul de
contaminação. A doença che-
gou a bairros localizados bem
no limite da Capital", afirma.

Região Noroeste
O Setor Guanabara, Re-

canto do Bosque, Capuava,
Balneário Meia Ponte e Vila

Pedroso são alguns dos bair-
ros que passaram a apre-
sentar registro de casos da
Covid-19. No dia 5 de abril
eram 31 bairros afetados;
agora são 55, com possível
aumento nas próximas horas
ou dias. Goiânia registra até
agora 130 casos confirma-
dos, com 7 mortes.

A UFG criou uma plata-
forma exclusiva para forne-
cer informações a respeito da
Covid-19. Estimativas apon-
tam que até o dia 18, um dia
antes do decreto de isola-
mento terminar, haverá 362
casos confirmados em Goiás.
Agora, a população goiana
aguarda instruções de como
agir após o dia 19 de abril. O
Estado ainda não antecipou
nenhuma informação a res-
peito da quarentena, mas se
houver uma nova flexibili-
zação deve ser levado em
consideração o número de
diagnosticados com Corona-
vírus e quantidade de leitos
disponíveis em cada municí-
pio. (Especial para O Hoje)

Secretaria Municipal
de Trânsito (SMT) fis-
caliza locais com
maior número de cir-
culação e estuda me-
didas para restringir
aglomerações

Além das câmeras, goianos são monitorados pelos próprios celulares, que reúnem informações sobre o nível de isolamento

Comércios terão de cumprir algumas exigências, como uso de máscaras

De olho nas aglomerações 

Uso de máscaras pode ser obrigatório a partir do dia 20
EXIGÊNCIA

Wesley Costa
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A China aprovou testes humanos em estágio inicial
para duas vacinas experimentais que podem combater
o novo coronavírus que já matou mais de 100 mil pes-
soas em todo o mundo, informou a agência estatal Xi-
nhua na terça-feira (14).

As vacinas estão sendo desenvolvidas pela Sinovac
Biotech, listada na Nasdaq e sediada em Pequim, e pelo
Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, uma afiliada
do estatal Grupo Farmacêutico Nacional da China.
(Agência Brasil)

EXPRESSA

A queda nas exportações e
importações da China perdeu
força em março conforme as
fábricas retomaram a produ-
ção, mas os embarques devem
encolher com força nos próxi-
mos meses já que a crise do co-
ronavírus fecha muitas eco-
nomias e freia uma recupera-
ção no curto prazo.

Os mercados financeiros
respiraram aliviados depois
que dados da alfândega mos-
traram nesta terça-feira (14)
que as exportações caíram
6,6% em março sobre o ano
anterior, melhorando ante a
queda de 17,2% em janeiro-
fevereiro, com os exportado-
res correndo para liberar os
pedidos em atraso após pa-
ralisações forçadas da pro-
dução. Economistas projeta-
vam queda de 14% dos em-
barques em março.

Ainda assim, analistas di-
zem que o cenário para as ex-
portações e o crescimento em
geral da segunda maior eco-
nomia do mundo permanece
fraco já que a pandemia para-
lisou a atividade empresarial

em todo o mundo.
"Os dados acima do espera-

do do comércio em março não
significam que o futuro é tran-
quilo", disse Zhang Yi, econo-
mista-chefe do Zhonghai Shen-
grong Capital Management.

Zhang espera que os dados
do Produto Interno Bruto (PIB)
chinês do primeiro trimestre -
a serem divulgados na sexta-
feira - mostrem contração de

8%, primeira queda trimestral
desde ao menos 1992.

Importações recuam
As informações indicaram

ainda que as importações re-
cuaram 0,9% sobre o ano an-
terior, também melhor do que
a expectativa de queda de 9,5%,
o que a alfândega atribuiu à
melhora da demanda domés-
tica. As importações haviam

caído 4% nos dois primeiros
meses do ano.

O cenário melhor das im-
portações reflete em parte os
embarques que estavam pre-
sos nos portos e foram libera-
dos, além da demanda con-
forme as autoridades alivia-
ram as restrições.

Entretanto, o consumo do-
méstico ficou longe de mostrar-
se robusto com importações

importantes, como de minério
de ferro, caindo em março, o
que destaca os apertos econô-
micos externos.

O superávit comercial da
China no mês passado ficou em
19,9 bilhões de dólares, contra
expectativa de superávit de
18,55 bilhões na pesquisa e
déficit de 7,096 bilhões de dó-
lares em janeiro-fevereiro.
(Agência Brasil)

Economistas
projetavam
queda de 14%
dos embarques
em março

Queda nas exportações e
importações da China diminui

Economista Zhang Yi disse que os dados acima do esperado do comércio em março não significam que o futuro é tranquilo

VOLTA AO MUnDo

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald
Trump, disse nessa se-
gunda-feira (13) que o go-
verno está próximo de
completar um plano para
reabrir a economia do
país, que foi amplamente
paralisada para desacele-
rar a propagação do novo
coronavírus.

No briefing diário à im-
prensa, Trump afirmou
que o número de mortes
pelo vírus no país começou
a diminuir, indicando que
as iniciativas de distancia-
mento social haviam sido
bem-sucedidas. 

Os governadores esta-
duais, enquanto isso, pare-
cem discutir planos para
retomar a atividade econô-

mica sem buscar informa-
ções do governo Trump. 

Nove estados nas costas
Leste e Oeste dos EUA dis-
seram na segunda-feira que
haviam começado o plane-
jamento para a reabertura
gradual de suas economias
e a suspensão dos decretos
para ficar em casa. 

O vírus matou mais de
22 mil pessoas nos Estados
Unidos e paralisou todos os
deslocamentos e setores
não essenciais. 

À pergunta se os go-
vernadores ou o governo
federal tomariam a deci-
são de reabrir escolas e
empresas fechadas, o pre-
sidente respondeu que tem
a autoridade final.  (Agên-
cia Brasil)

Trump diz que plano
para reabrir economia 
será concluído em breve

COVID-19

O governo francês descar-
tou ontem (14) suas perspecti-
vas econômicas de dias atrás
depois que o presidente Em-
manuel Macron prorrogou um
bloqueio nacional, fechando
parte da segunda maior eco-
nomia da zona do euro.

Depois que Macron prorro-
gou o bloqueio até pelo menos
11 de maio, o ministro das Fi-
nanças do país, Bruno Le Mai-
re, disse que agora a economia
deverá recuar 8% este ano, em
vez dos 6% projetados na quin-
ta-feira (2).

Desde 17 de março, por
força do coronavírus, 67 mi-
lhões de pessoas da França re-
ceberam ordens de ficar em
casa, exceto para comprar co-
mida, ir ao trabalho, procurar
atendimento médico ou fazer
exercícios individuais. O iso-
lamento estava originalmente

programado para terminar
na última terça-feira.

A extensão colocará pressão
adicional nas finanças públicas,
elevando o déficit orçamentá-
rio do setor público para um re-
corde pós-guerra de 9% do
Produto Interno Bruto (PIB),

acima dos 7,6% da semana
passada, disse o ministro do Or-
çamento, Gerald Darmanin.

Precipício
Na semana passada, o go-

verno mais do que dobrou
um pacote de medidas para
afastar a economia do preci-
pício, para pelo menos 100
bilhões de euros, mais de 4%
da produção econômica.

"Se precisarmos fazer mais,
faremos mais. Estaremos lá",
disse Le Maire.

O pacote permite que as
empresas adiem bilhões de eu-
ros em impostos e salários para
lidar com o colapso dos negó-
cios, e cria um fundo de soli-
dariedade de 7 bilhões de euros
para as pequenas empresas
mais frágeis, que já foram uti-
lizados por 900 mil firmas.
(Agência Brasil)

Ministro diz que economia
vai recuar 8% este ano

FRANÇA

Desde 17 de março, 67 milhões de pessoas da França receberam ordens de ficar em casa

Na semana

passada, o

governo mais do

que dobrou um

pacote de medidas

para afastar a

economia do

precipício
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Elysia Cardoso 

Os desenhistas se contentam em
ter na mão um papel e um lápis
para que se sintam livres para criar.
A partir daí vão surgindo rabiscos,
traços e belos desenhos que cons-
tituem suas obras de arte. Nesta
quarta-feira (15), o dia é todo deles
que, além da sensibilidade, preci-
sam compreender os sentidos de
perspectiva, ângulo, profundida-
de, luz e sombra na hora de pro-
duzir os seus trabalhos.

Como é o caso da desenhista
Clarissa Fleury, que desde criança
se apaixonou pelo mundo das ar-
tes e resolveu levar a sério sua vo-
cação. “Desde pequena sempre
fui ligada as artes e quando eu es-
tava no 4° ano do fundamental mi-
nha mãe me colocou numa aula de
pintura em tela. Comecei a levar
mais sério no meu ensino médio e
foi quando eu tive certeza que
queria trabalhar com isso”, fala
Clarissa ao Essência.

Misturando criatividade e téc-
nicas, Clarissa revela sobre qual
o seu estilo na hora de aplicar no
papel. “Eu trabalho predominan-
te com aquarela, nanquim e
grafite. Tenho o meu próprio
traço e trabalho com
realismo as vezes
também”, revela a
também estudante
de artes visuais da
UFG. Alguns artistas são
reconhecidos por produ-
zirem suas artes em um deter-
minado estilo de desenho tor-
nando parte de sua identidade. 

O desenhista também pode atuar
em diversas áreas, desde ilustra-
ções voltadas para o entretenimen-
to, arte digital, agências de publici-
dade ou até mesmo desenhar como
um hobby, sem pretensões finan-

ceiras. Como é o caso do cirurgião
dentista Beto Basso, no qual afirma
que o desenho o possibilita passar
o tempo e arejar a cabeça. “Sempre
gostei de histórias infantis, meu pri-
meiro contato com uma HQ foi
em 1976 por meio de um gibi do As-
terix que abriu meus olhos para o
desenho. Em 1981 frequentei escola
de artes, na minha cidade, Chape-
có/SC, onde aprendi algumas téc-
nicas”, relembra Beto. 

Enquanto ia crescendo Beto
se mostrava um prodígio no de-
senho, enquantoaguardava os
lançamentos das revistinhas, o
desenhista colocava seus dotes
em prática e a venda. “Eu dese-
nhava e vendia algumas artes,
mais realistas, feitos a lápis.
Ilustrava o jornalzinho da Tropa
Escoteira, da qual eu fazia parte
e tentava algumas caricaturas
de amigos”, revela. Segundo Beto,
o tempo foi passando e as neces-
sidades também.

“Fiz vestibular para odontolo-
gia e me formei dentista, profissão
que utiliza minha habilidade de
desenho também.

Alguns anos

mais tarde, um irmão escoteiro,
Altamiro Vilhena me convidou
para iniciarmos uma página de
quadrinhos, ele é excelente com as
palavras e unimos as coisas e cria-
mos a 7 anos, o Balaio Quadrado”,
cita o desenhista de Cartoon que
revela que as  tirinhas são am-
bientadas em uma aldeia indígena
(Pajé, Japinha, Curumim e Velha-
mais-velha), e Mochileira, as tiri-
nhas escoteiras. 

Persistir no sonho 
A profissão de desenhista é al-

mejada por muitas crianças e jo-
vens, porém aqueles que querem
levar o desenho para um âmbito
profissional devem ter uma certa
dedicação. “Não vou mentir, é di-
fícil. É pouco valorizado e os ma-
teriais são caros, mas se você gos-

ta não desiste, é muito re-
compensador e gratificante

quando você vê um
trabalho pronto,

aconselha Cla-
r i s se .  

Para aqueles ainda um pouco in-
seguros com seus desenhos, Beto
aconselha buscar inspirações e trei-
nar bastante. “Todos podem apren-
der a desenhar, basta começar.
Inspirem-se, com leituras de nomes
consagrados e de artistas iniciantes
também, mas principalmente, de-
senhem muito, a prática e o estudo
nos fazem melhorar a cada dia. Seja
humilde e tenha amor pelo que
faz”, finaliza. 

Data para homenagear
O Dia Mundial do Desenhista foi

criado em homenagem ao aniver-
sário de um dos mais importantes
desenhistas de todos os tempos:
Leonardo da Vinci, que nasceu dia
15 de abril de 1452, na cidade de
Vinci, na Itália.

A data foi instituída pela primei-
ra vez como comemorativa em 2011,
através de uma iniciativa da Asso-
ciação Internacional de Artes (IAA),
considerada a maior organização
não-governamental de artes visuais,
criada em 1954 pela Unesco - Orga-
nização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura.

(Elysia Cardoso é esta-
giária, sob orientação do
editor Lucas de Godoi)

No Dia do Desenhista, Essência mostra um pouco dos profissionais que dão vida a imaginação

Criatividade no papel 

Essência
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Clarissa Fleury utiliza recursos de aquarela, nanquim e grafite
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As aventuras de Poliana
verônica diz a Gleyce que con-

seguiu novos interessados pelo
projeto social de reabilitação de jo-
vens no crime. Gleyce descobre
que o terreno que seria a sede do
CLP na realidade é da prefeitura.
Filipa acusa eric e Hugo de serem
os responsáveis pelo canal ‘vou te
Zuar’. Poliana sugere que Pen-
dleton crie um aplicativo do Jogo
do Contente. Luisa e Glória che-
gam em casa e encontram antô-
nio caído no chão. Joana briga
com sérgio por achar que o ma-
rido está mentindo para ela. 

Malhação – Viva a diferença 
Keyla pensa em cancelar a fes-

ta de tonico. Marta acusa Lica de
traição, e Leide sai em sua defe-
sa. Keyla, Lica, Benê, ellen e tina
fazem um mutirão com os ami-
gos na lanchonete. MB sente
ciúmes de Felipe com Lica. ellen
tenta disfarçar a surpresa quan-
do Jota revela seu apelido virtual.
Benê pede para Guto ensiná-la a
tocar piano. Fio confessa a an-
derson que gosta de ellen. roney
se irrita quando vê a lanchonete
sendo reformada, mas Keyla e
Lica o tranquilizam. 

Novo Mundo
avilez pede que thomas

atente contra a vida de Pedro.
Pedro se diverte com Dulcina na
fazenda de santa Cruz. Leopol-
dina distribui comida para o
povo. Francisco afirma que se
aliará a Pedro contra a Corte Por-
tuguesa. Piatã incentiva anna a
não se casar com thomas. Leo-
poldina reclama de seu casa-
mento para anna. Diara pede
que Wolfgang contrate uma
pessoa para lhe ensinar boas
maneiras. Pedro é perseguido
por Jacinto e seus capangas.

Totalmente Demais
Gilda se surpreende com o

estado de eliza. Dino ameaça
prender eliza. arthur insiste para
que eliza aceite seu convite para
ser modelo. Zé Pedro avisa a Ca-
rolina que o contrato da aposta
será informal. Carolina conta a
Dorinha que o teste de gravidez
deu negativo. Dino pede a Gilda
para recuperar o colar. orienta-
do por Cassandra, Hugo liga
para Felipe Cabral, se fazendo
passar por Max, e afirma que
uma camponesa poderá ser a
Garota totalmente Demais.

Fina Estampa
tereza Cristina culpa vanes-

sa pela chegada de Íris. Crô
percebe que antenor está em-
briagado. todos estranham o
sumiço de tereza Cristina da fes-
ta. Íris ameaça revelar o segre-
do de tereza Cristina, caso ela
não a ajude financeiramente.
Quinzinho pega o comprovan-
te do jogo de loteria de Grisel-
da para brincar. Wallace perde
ponto na luta, e teodora se
preocupa. tereza Cristina volta
para a festa e todos estranham
sua proximidade com Íris.

RESUMO
t

De noveLas

Respirando
música
Hoje (15) é o último dia para enviar
as inscrições para o projeto ‘Arte
como Respiro’

Lanna Duarte

A música sempre foi
uma maneira de arte re-
novadora e em tempos de
isolamento social, tem-se
confirmado essa teoria. Os
artistas do entretenimento
foram alguns dos mais afe-
tados com essa pandemia
e para ajuda-los a passa-
rem por esse momento di-
fícil, o Itaú Cultural abriu
um edital de músicaemer-
gencial, dando continui-
dade ao projeto ‘Arte como
Respiro’. Hoje, 15 de abril,
é o último dia para enviar
as inscrições nas duas ca-
tegorias, autoral e podcast,
pelo site www.itaucultu-
ral.org.br.

A organização do proje-
to segue com a proposta de
acolher os artistas obrigados
a atuar isoladamente e sem
remuneração, nesse período
de pandemia declarada. O
‘Arte como Respiro’ teve iní-
cio com o apoio as artes cê-
nicas, agora com o da mú-
sica, e após, será a vez das
artes visuais. “Esse edital
de música foi construído
na emergência e na neces-
sidade de acolher e colabo-
rar com músicos e com ou-
tros profissionais que for-
mam a cadeia produtiva da
música”, explica Edson Na-
tale, gerente do Núcleo de
Música do Itaú Cultural.

Os inscritos podem se
candidatar para dois tipos
de categoria. Na categoria
autoral, na qual poderão
participar com composições
próprias ou em parceria
com outras pessoas, desde
que o inscrito esteja entre os
compositores. São aceitas
inscrições de todos os gê-
neros musicais, música ins-
trumental, canção, repente,
toada, moda de viola, rap,
funk, entre tantos outros.
Participe gravando suas mú-
sicas da maneira que for
possível para os interessa-
dos neste momento.

Já na categoria podcast,
poderão inscrever um pod-
cast ligado à história da
música brasileira, do ponto
de vista do bairro, comu-
nidade, cidade, região, con-
texto nacional, ou de mo-
vimentos musicais de es-
colha e/ou especialidade do
inscrito. Também poderão
participar desta categoria
profissionais que integrem
a cadeia produtiva da mú-
sica, como produtores, roa-
dies, cenógrafos, técnicos,
educadores, que poderão
compartilhar histórias, ex-
periências técnicas e/ou ar-
tísticas. O podcast gravado
deve ser enviado no campo
para envio de links do for-
mulário no site do projeto.

Serão selecionados pela
equipe de programadores
de música do ‘Arte como
Respiro’ até 120 trabalhos,
sendo até 80 na categoria
autoral e até 40 na categoria
podcast. Será aceita uma
inscrição por Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Ca-
dastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ). Os selecio-
nados da primeira categoria
receberão 5 mil reais brutos
e os da segunda 2.500 reais
brutos como remuneração.
Para ler todos os detalhes
sobre premiação e seleção,
acesse o edital.

Os selecionados serão
informados por e-mail até
o dia 5 de maio. Ficará a
exclusivo critério do pro-
jeto optar por exibir os tra-
balhos selecionados, no
prazo de até quatro meses
(podendo esse ser alterado
diante do quadro social re-
ferente à pandemia da co-
vid-19 ou de necessidades
do IC), em sua grade de
programação virtual ou
em canais e mídias dos
próprios artistas.

(Lanna Duarte é estagiá-
ria do jornal O Hoje, sob
orientação do editor Lucas
de Godoi)

Edital oferece apoio aos artistas e profissionais da música A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Celina: a vida é a maior fonte de inspiração e os sonhos o combustível para continuar

LIVRARIA
t

Um romance envolvente
com personagens cativantes
que enfrentam desilusões
amorosas, conflitos religiosos
e preconceitos sociais. Essas
são as palavras que definem o
mais novo livro da escritora
Celina Moraes, intitulado ‘Ja-
mais subestime os peões - eles
valem uma rainha’. Disponível
em e-book no Amazon, a obra
aborda temas tão conflitantes
e ao mesmo tempo tão co-
muns a todos.

O romance conta a histó-
ria da personagem Raquel,
uma garota do campo, de
rara beleza e desiludida com
o amor. O rompimento com
o ex-namorado levou não só
à desilusão como também à
prisão injusta de seu pai. Na
delegacia, fica revoltada ao
ver o policial fichar o pai e
promete que um dia rasgará
o documento em praça pú-
blica. A partir daí, novos con-
flitos se somam à história de
Raquel, como problemas re-
ligiosos no lar, vício da me-
lhor amiga e humilhações
vindas de rapazes ricos.

Quando a dor da decepção
atinge seu auge, Raquel deci-
de abandonar o campo e re-
começar uma nova vida em
São Paulo. Desembarca na ca-
pital paulista trazendo na mala
o coração fechado e a raiva de
burgueses. Do outro lado do ta-
buleiro, está o personagem
Aron, um cobiçado herdeiro
milionário que mora em São
Paulo e arisco a compromissos
amorosos. As peças estão pos-
tas no tabuleiro. Peões podem
ser promovidos à rainha, mas
a peça fundamental do jogo é
movida por um sentimento
certeiro de “Xeque-mate”, re-
vela a autora.

Para Celina Moraes, o ro-
mance busca abordar a ver-
dadeira essência do amor,
como, por exemplo, a união
sem preconceitos, sem dife-
renças raciais, sociais, sexuais
e comportamentais. No livro, a

autora mostra que as dificul-
dades enfrentadas por seus
personagens acabaram sendo
forças propulsoras de mu-
danças radicais em suas vidas.

Celina diz que as fontes
de inspiração para o livro fo-
ram o jogo de xadrez, o ca-
valgar e a flor de Lótus.
“Sempre admirei quem sabe
jogar xadrez e andar a cava-
lo com maestria. Além disso,
a simbologia da flor de lótus
para a vida me fascina, já
que é uma planta que tem as
raízes fincadas no lodo, su-
pera essa sujeira e floresce
limpa e bela acima da su-
perfície, ou seja, é preciso en-
contrar nossa flor de lótus no
meio das dificuldades que
deparamos na vida”.

A autora
Foi insistindo na persistên-

cia que Celina Moraes conse-
guiu cursar a Faculdade Ibero-
Americana e se formar em
Letras, com especialização em
Tradução, enquanto também
cursava a escola do desem-
prego, até conquistar bons em-
pregos, entre eles, a posição de
editora que ocupa em uma
multinacional do mercado fi-
nanceiro, empresa a quem ela
se diz grata pelas inúmeras
oportunidades de crescimento
pessoal e profissional que lhe
proporcionaram desde 2001.

Também foi insistindo na per-
sistência que esboçou um livro por
20 anos que não prometia sair do
rascunho até que se transformou
em ‘Lugar Cheio de Rãs’.

Romance e uma desilusão
Para a autora Celina Moraes, o romance busca abordar
a verdadeira essência do amor
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Bruno Gagliasso muda visual
no aniversário e web compa-
ra: 'Ragnar, de Vikings'

Bruno Gagliasso decidiu
comemorar a chegada dos 38
anos com um novo visual: o
ator radicalizou e raspou os
fios. e a nova aparência do
marido de Giovanna ewbank,
com quem participou de um
jogo de verdade e conse-
quência sobre o relaciona-
mento, rendeu comparações
com um personagem de uma
série internacional. “É o rag-
nar do vikings?”, perguntou
Pedro scooby. além do sur-
fista, fãs anônimos também
lembraram do guerreiro in-
terpretado por travis Fim-
mel. “ragnar Lotbrok?”, ques-
tionou um. “ragnar?”, per-
guntou outra. "está pare-
cendo ragnar do vikings",
concordou uma terceira.

Marília Mendonça revela
mudança de peso durante
quarentena: 'Ganhei 2 kg'

Marília Mendonça já havia
brincado sobre seu peso du-
rante o isolamento voluntário,
mas nesta segunda-feira (13),
abriu o jogo sobre os impactos
do período afastada dos pal-
cos em sua rotina. "Ganhei
2kg durante a quarentena e

vocês?", escreveu a artista,
elogiada pelo namorado em
foto na qual aparecia de to-
mara que caia. ela ainda adi-
cionou um meme do cantor
sertanejo Bruno chorando co-
mum copo de cerveja na mão.
(Marilise Gomes, Purepeople).

Mais tempo para espiar!
Globo decide adiar final
do 'BBB20': 'Quatro dias'

a tv Globo decidiu esten-
der a transmissão do ‘Big
Brother Brasil 20’. Por meio
de um comunicado oficial, a
emissora conta que o reality
show ganhou mais quatro
dias: "Passaram-se quase três
meses desde a estreia da vi-
gésima edição. Uma tempo-
rada comemorativa, rechea-
da de boas lembranças e di-
nâmicas inéditas que, agora,

chega à reta final. Mas o rea-
lity mais assistido – e co-
mentado – do Brasil não po-
deria terminar sem mais uma
surpresa: mais quatro dias de
exibição! a grande final, ao
vivo, será no 27 de abril".
nesta semana, Manu Ga-
vassi se consagrou Líder e
Babu ganha torcida de fa-
mosos em seu 7º Paredão.
(Rahabe Barros, Purepeople)

A Associação de Pais e
Mestres do Basileu França
apresenta à comunidade goia-
niense a ‘Arte Solidária’, uma
ação para envolver indiví-
duos, sensibilizando-os a par-
ticiparem do amparo a artis-
tas, produtores e pessoas en-
volvidas com a arte.

Sabe-se que, atualmente,
em decorrência da crise pro-
vocada pela pandemia do Co-
ronavírus, inúmeros artistas e
afins tiveram suas possibili-
dades de atuação canceladas
ou interrompidas. A suspensão
de atividades culturais impede
a geração de renda. Com isso,
milhares de profissionais e fa-
mílias passam a ter dificulda-
des essenciais em seus lares.

Em meio a esse cenário, a
Associação de Pais e Mestres
do Basileu França, com o
apoio do ITEGO em Artes Ba-
sileu França, resolveu criar es-
tratégias de envolvimento so-
cial para que tenha condi-
ções de amparar a classe. O
objetivo principal é arreca-
dação de alimentos, que serão
doados para aqueles que já
começam a passar por ne-
cessidades, em função da pan-

demia do Coronavírus.
Por meio da ‘Arte Solidá-

ria’, almeja-se que haja en-
gajamento entre os goia-
nienses, sejam eles empre-
sários ou pertencentes a
qualquer outro segmento,
para que caminhem juntos
nessa campanha que pode
auxiliar a milhares de pes-
soas, doando e contribuindo,
a fim de minimizar as difi-
culdades vivenciadas.

Como contrapartida, a
ação oferecerá lives e outras
formas de comunicação, com
qualidade artística ao públi-
co, uma seleção do que o Ba-
sileu França pode oferecer de
melhor. O compromisso so-
cial visa contar com todos,
frente a essa realidade inde-
sejada, mas, que todos têm a
capacidade de contribuir po-
sitivamente.

Os pontos de coleta serão

o ITEGO em Artes Basileu
França e a Associação de
Pais e Mestres, que também
estará aberta ao recebimen-
to de doações em dinheiro
(via depósito ou outra tran-
sação bancária) por meio
da conta 2780-5, operação
003, agência 1394, Caixa Eco-
nômica Federal. Toda a ren-
da será impreterivelmente
destinada à aquisição de ali-
mentos para a doação.

CELEBRIDADES

ITEGO em Artes Basileu França
e lançam campanha de doação 

Live do Revela
Hoje, quarta-feira (15) às

21:30h não tem futebol, mas
vai ter samba. É isso mesmo,
o Grupo  revelação preparou
uma superlive no canal do
youtubepara quem está com
saudades de curtir um bom
samba junto com a banda.
em seu perfil do instagram
eles garantiram que separou
um repertório recheado de
sucessos para tornar esse
momento o mais leve possí-
vel para todo mundo. Quan-
do: Quarta-feira (15). onde:
www.youtube.com/grupore-
velaçãooficial. Horário: 20h30.

Letras em Casa
Uma das maiores plata-

formas de letras de músicas,
o www.letras.mus.com.br,
promove diariamente o fes-
tival Letras em Casa. a convi-
da de hoje (15) é a cantora e

compositora roberta Cam-
pos. Para os fãs da cantora, a
apresentação ocorre a partir
das 19h, no perfil do intagram
do @letrasmusbr. Quando:
Quarta-feira (15). onde: @le-
trasmusbr. Horário: 19h.

Sertanejo em Casa
a dona da sofrência nível

hard, Yasmin santos, tem ho-

rário marcado com seus fãs
nesta quarta-feira (15). a can-
tora fará uma transmissão ao
vivo em seu canal do youtu-
be a partir das 20h. seu re-
pertório conta com suces-
sos como ‘saudade nível
Hard’, ‘Para, Pensa e volta’
que gravou com Marilia Men-
donça, dentre outros. Quan-
do: Quarta-feira (15). onde:

www.youtube.com/yasmin-
santosoficial. Horário: 20h.

Festival Mucho
a conexão nesta quarta-

feira (15) é entre Brasil e ar-
gentina. sofia viola cresceu
no underground de Buenos
aires e nas redes sociais
sem premeditá-lo, suas can-
ções soam em lugares im-
pensados e seguem atra-
vessando fronteiras. Já ava
rocha é cantora, composi-
tora e cineasta brasileira,
artista multidisciplinar fez
dos palcos da américa Lati-
na sua rota nos últimos
anos. a partir das 19h elas
estarão frente a frente e o
público poderá acompanhá-
las pelo instragram das ar-
tistase pelo canal do Mucho!
noyoutube. Quando: Quar-
ta-feira (15). onde: @sofia-
violacanta e @avarocha. Ho-
rário: 119h.

Grupo Revelação, formado em 1991, fazem uma transmissão ao vivo

‘Arte Solidária’ é uma ação para amparar artistas, produtores e pessoas envolvidas com a arte

1ª foto do ca-
sal! Paolla Olivei-
ra aparece em cli-
ma descontraído
em registro com o
namorado, Dou-
glas Maluf. Após
assumir a relação
no carnaval, os
pombinhos tem
evitado compar-
tilhar momentos
juntos nas redes
sociais. Preferin-
do manter o ro-
mance longe dos
holofotes, o em-
presário quebrou

o costume ao pu-
blicar um clique
com a amada em
seu perfil do Ins-
tagram. O coach
já havia feito uma
homenagem para
a atriz no dia da
mulher ao exibir
a imagem da fa-
mosa junto com
outras familiares.
Este registro, no
entanto, é o pri-
meiro dos dois em
clima de romance.
(Ana Clara Xavier,
Purepeople) 

Paolla Oliveira faz careta em 1ª foto com o
namorado, Douglas Maluf: 'Alegria'

AGENDA
t

CULtUraL HORÓSCOPO
t

ÁRIES (21/3 - 20/4) 
a Lua Minguante

exige de você desapego
e desconstrução de si-
tuações que fogem do seu con-
trole. o céu pede conexão com va-
lores diferentes, mas para isso é
preciso ter novas posturas e com-
portamentos. Busque vibrar a ver-
dade e agir dentro da ética sem-
pre.

TOURO (21/4 - 20/5)
a Lua Minguante exi-

ge de você, neste mo-
mento, aprimoramento
emocional para interagir com si-
tuações que fogem do seu contro-
le. o autoconhecimento, aliado a in-
formações, deve ser filtrado com sa-
bedoria e ética para que seja pos-
sível encontrar a verdade.

GÊMEOS (21/5 - 20/6) 
a Lua Minguante

traz desconstrução e
eliminações de expe-
riências com um grupo de pes-
soas. você está passando por uma
fase importante de desenvolvi-
mento do seu valor e da forma
como transmite informações, en-
tretanto as pessoas à sua volta es-
tão descontroladas.

CÂNCER (21/6 - 21/7) 
a Lua Minguante

traz destaque para a
relação e exige da pes-
soa tocada novas posturas na for-
ma de lidar com o futuro e as res-
ponsabilidades. É uma período
desafiador para interagir com pes-
soas, principalmente sócios, par-
ceiros e o cônjuge.

LEÃO (22/7 - 22/8)
a Lua Minguante

pede que você examine
as suas posturas no tra-
balho e na forma como se rela-
ciona com os colaboradores. É
um dia para mudar normas e ava-
liar como a rotina deve ser re-
construída. Por agora, é impor-
tante eliminar e soltar tudo aqui-
lo que não está sob o seu contro-
le.

VIRGEM (23/8 - 22/9) 
a Lua Minguante

traz reflexões profun-
das sobre como você deve intera-
gir com os filhos, com o namoro
ou com o desenvolvimento dos
seus próprios talentos. tudo pas-
sa por uma desconstrução e está,
de alguma forma, exigindo de
você uma nova consciência sobre
si mesmo.

LIBRA (23/9 - 22/10) 
a Lua Minguante

traz eliminações de ex-
periências em família e, com isso,
pode trazer desafios para se rela-
cionar com algumas pessoas. o
cônjuge ou uma pessoa em es-
pecial é quem sente o impacto de
frente. É preciso sabedoria e en-
tendimento.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11) 

a Lua Minguante
pede reflexão na forma de inte-
ragir com as pessoas do seu con-
vívio, incluindo colaboradores ou
parentes. o cenário pede mu-
danças e traz encerramentos im-
portantes entre as pessoas. É pre-
ciso mudar a rotina e a forma de
produzir.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12) 

a Lua Minguante
pede reflexão e encerramentos
significativos com investimentos e
com a forma de administrar os re-
cursos materiais. a experiência
traz preocupações que afetam os
filhos, o namoro e a autoestima. É
importante desapegar de situa-
ções que não cabem mais.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1) 

a Lua Minguante
traz encerramentos pro-
fundos na forma de interagir com
a família ou com pessoas que im-
pactam o seu desenvolvimento
pessoal. Um novo comportamen-
to é essencial para interagir com as
experiências. o aprimoramento
está no desapego.

AQUÁRIO (21/1 - 19/2) 
a Lua Minguante

exige de você desa-
pego de situações
que não devem mais ser car-
regadas no seu íntimo. o au-
toconhecimento é essencial
para lidar com pessoas e in-
formações que afetam o seu
estado emocional. não permi-
ta que o medo entre.

PEIXES (20/2 - 20/3) 
a Lua Minguante

traz encerramentos
importantes na sua
atuação com um grupo de
pessoas. você está fragilizado
emocionalmente e precisa
manter a calma e a serenida-
de emocional para continuar
a sua jornada. solte os res-
sentimentos, as culpas, os
medos e tudo aquilo que não
cabe mais. 
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Lanna Duarte

Muitos pintores se inspi-
raram nas cores e formas vi-
brantes da natureza para pro-
duzir suas obras. Mas alguns
dos grandes nomes da histó-
ria da arte como Frida Kahlo,
Monet, dentre outros, pos-
suíam mais do que o talento
para a pintura, mas também
para o cultivo de plantas.
Além de pintarem lindas pai-
sagens, fizeram seus próprios
jardins que se tornaram atra-
ções turísticas. E quem não
ama apreciar um belo jar-
dim? Floridos, cheios de co-
res, eles são verdadeiras

obras de artes. As composi-
ções estão espalhadas ao re-
dor do mundo e ainda hoje,
podem ser visitadas. O jardim
é um espaço muito agradável
que tem o poder de equilibrar
a umidade do ambiente, lim-
par o ar e ajudar no relaxa-
mento do corpo e da mente.O
que traz esperança de que
quando essa pandemia pelo
Coronavírus passar, viajar
para conhecer esses lindos
parques será uma ótima for-
ma de retomar a vida. 

(Lanna Duarte é estagiária do
jornal O Hoje, sob orientação do
editor Lucas de Godoi)

Jardim Majorelle
o Jardim Majorelle em Marrakech

é um dos locais mais visitados em
Marrocos. o pintor francês Jacques
Majorelle (1886-1962) levou 40 anos de
paixão e dedicação para criar este jar-
dim encantador no coração da ‘Cida-
de ochre’. Pelas ruas sombreadas
dele é possível caminhar no meio de
árvores e plantas exóticas de origem
sonhadora, passar por córregos e
piscinas refrescantes e cheios de ne-
núfares e flores de lótus. ouvir flu-
tuando pelo ar, carregados de fra-
grâncias açucaradas, o farfalhar de fo-
lhas e o chilrear de numerosos pás-
saros que por ali se refugia. o caminho
vira inesperadamente, quando reve-
la-se um edifício com charme mou-
risco, com um toque de art déco, pin-
tado em cores primárias vibrantes.

Grandes nomes da história da arte, além
de pintarem, se dedicaram a produzir be-
las paisagens para a humanidade

Traços, inspirações e técnica fazem de cada artista único por meio de suas telas e outras criações

tJARDINS

Formas e cores vibrantes

Giverny
em Giverny, a 75 km de Paris, en-

contra-se a casa e os jardins de
Monet, local onde o pintor morou
por 43 anos, entre 1883 e 1926. além
da visita à casa do pintor e à sua co-
leção de estampas japonesas, é pos-
sível visitar os jardins da casa, que
foram pintados repetitivamente por
ele. visitar os jardins é como con-
templar, ao vivo, os quadros do mes-
tre do impressionismo. se você não
conhece as obras de Monet, o Museu
orangerie pode te ajudar, lá estão ex-
postas as nympheas, o conjunto de
quadros, todos eles retratando os
jardins da casa de Giverny. Conheci-
dos no mundo todo, os jardins feitos
pelo pintor Claude Monet são muito
presentes nos quadros do artista. o
objetivo era criar uma obra viva.

Garden ofEden
em 1975, o artista e ativista social

adam Purple, conhecido por suas rou-
pas roxas permanentes, olhou pela ja-
nela no Lowereastside, na cidade de
nova York, assolada pelo crime, para
testemunhar duas crianças brincando
em uma pilha de escombros. ator-
doado por suas próprias memórias de
uma infância passada descalça em
pastos e florestas rurais no Missouri,
de repente ele desejou que essas
crianças sentissem a sujeira sob seus
próprios pés em um ambiente seguro
e livre de detritos. Quase imediata-
mente ele começou a trabalhar no Jar-
dim do Éden. Durante um período de
cinco anos, Purple trabalhou conti-
nuamente para construir um jardim
concêntrico que eventualmente che-
garia a 15.000 pés quadrados. 

Seebüll
no ponto onde a Dinamarca e o

norte da alemanha se encontram, em
meio a uma vasta planície, destaca-se
a elevação de seebüll. Foi ali que viveu
e trabalhou emil nolde, um dos prin-
cipais pintores do expressionismo, de
1927 a 1956. seebüll era o seu lugar
preferido e não há lugar melhor para
conhecer o pintor e sua arte interna-
cionalmente famosa. a residência e o
ateliê históricos de nolde, com expo-
sições anuais temporárias, o jardim
criado por ele e o restaurante seebüll
são um convite para uma visita demo-
rada. o jardim foi construído na casa
em que o pintor expressionista emil
nolde e sua esposa moraram durante
30 anos. as papoulas, girassóis doura-
dos e lírios brancos foram muito re-
presentados nos quadros do artista. 

Swale
o jardim de Mary Mattingly, intitu-

lado de swale, é uma ‘floresta de ali-
mentos flutuantes’, onde os visitantes
podem consumir as plantas ali dispo-
níveis, desde blueberries até ervas e
temperos. a novidade fica na cidade de
nova York, onde os parques públicos
são proibidos de cultivar espécies co-
mestíveis para que as pessoas as con-
sumam. É por isso que a artista de nova
York as plantou a bordo da swale,
uma embarcação de 5.000 metros
quadrados que atualmente flutua no
east river. “swale é um chamado à
ação. Foi criado para reconsiderar nos-
sos sistemas alimentares, e vem para
confirmar nossa crença que os ali-
mentos são um direito humano, além
de pavimentar caminhos para criarmos
comidas públicas no espaço público”. 

Central Garden
o Central Garden no Getty Center é

uma obra de arte em evolução, projeta-
da para mudar com as estações do ano.
Criado pelo artista californiano robert ir-
win, o Central Garden, com 134.000 pés
quadrados, fica no coração do Getty
Center. Uma caminhada pelo jardim pro-
porciona uma experiência extraordinária
de paisagens, sons e aromas. Uma pas-
sarela atravessa um riacho que serpen-
teia por uma variedade de plantas e des-
ce gradualmente a uma praça, onde
encontra-se buganvílias subindo em tre-
liças de vergalhões personalizadas. o cór-
rego cascata sobre uma cachoeira de pe-
dra em uma piscina contendo um labi-
rinto de azáleas. Jardins especializados cer-
cam a piscina. toda a folhagem e mate-
riais do jardim são selecionados para
acentuar a interação de luz, cor e reflexão. 

Casa Azul
a Casa azul, hoje um museu, foi

onde a artista Frida Kahlo nasceu, viveu
grande parte de sua vida e morreu. Lo-
calizado no distrito de Coyoacán, Ci-
dade do México, é um dos museus mais
visitados do país. não é para menos,
essa casa de inconfundíveis paredes co-
loridas foi o endereço de quase a vida
inteira de uma artista que teve sua obra
muito mais reconhecida postuma-
mente do que em vida. Mas o grande
destaque é o jardim feito por ela e que
era seu grande xodó. o jardim da casa
foi decorado com grande variedade
de plantas e peças pré-hispânicas da
coleção de Diego, seu marido. neste
espaço há uma réplica de uma pirâ-
mide que lembra as duas construções
mais importantes da cidade de teoti-
huacán: a pirâmide do sol e a da Lua. 

Lines in Four Directions in Flowers
originalmente esse jadrim foi

encomendado em 1981 como parte
do programa de formas e funções
da Fairmount Park artassociation
(agora a associationfor Publicart).
sol LeWitt usou a grade como uma
estrutura fundamental, e a configu-
ração de linhas paralelas é básica
para seu trabalho. LeWitt propôs
um jardim que consistisse em plan-
tios de flores de quatro cores dife-
rentes (branco, amarelo, vermelho
e azul) em quatro áreas retangula-
res iguais, em fileiras de quatro di-
reções (vertical, horizontal, diagonal
esquerda e direita) emolduradas
por sebes sempre verdes. no in-
verno, as fileiras de plantas manti-
nham a direção linear, no verão, as
flores desabrochavam e davam cor. 



Durante as três
primeiras semanas
de março, os super e
hipermercados
juntamente com
farmácias e
drogarias atingiram
a maior
porcentagem de
vendas desde o
início da quarentena

Igor Afonso

Dentro do bloco de Bens
Não Duráveis, destacou-se os
setores dos super e hipermer-
cados com alta de 15,9%, re-
gistrados no mês de março em
comparação ao mês anterior e
o setor das drogarias e farmá-
cias obtiveramalta de 3,3%.Os
dados são do Índice Cielo do Va-
rejo Ampliado (ICVA), divul-
gados ontem. O presidente da
Associação de Supermercados
de Goiás (Agos), Gilberto Soa-
res, explica que o resultado
positivo se dá em razão da
grande procura por alimentos
nas primeiras semanas do iso-
lamento social.

Em transmissão ao vivo da
Ágora Investimentos, o diretor
de business analytics da Cielo,
Gabriel Mariotto, comentou
que o índice já chegou a bater
52% na quarta semana de mar-
ço quando comparado ao mes-
mo período do mês anterior.
“Os impactos foram muito sig-
nificativos no comércio, mas
nas duas últimas semanas ele
foi um pouco menor”, explicou.
“Ainda não dá para dizer que
isso significa que a situação vai
melhorar. Isso depende do con-
sumo das pessoas e do comér-
cio estar aberto”, pontua.

Para obter os resultados
do índice, o comércio varejis-
ta foi divido em três catego-
rias: Bens não duráveis – aque-
les considerados essenciais à
vida-, Bens de serviço – aque-
les onde há uma prestação de
serviço, como bares, restau-
rantes, agências de turismo,
serviços automotivos e cabe-
leireiro- e Bens duráveis – pre-
sentes os eletrodomésticos,
peças de vestuário e móveis.

Apesar da queda no comér-
cio varejista, os setores que

apresentaram alta nesse perío-
do foram os de Bens não durá-
veis, tais como, supermerca-
dos, hortifrutis, padarias, dro-
garias e postos de gasolinas.
“Esse segmento está um pouco
melhor e teve um pequeno
crescimento no período. O re-
sultado foi puxado pela alta de
quase 20% nos supermerca-
dos”, disse Soares.“Nas primei-
ras semanas houve uma corre-
ria, até porque as pessoas esta-
vam estocando alimentos e ago-
ra já estamos normalizando,

porque a população notou que
não precisa disso. Os super-
mercados são essenciais, o go-
verno federal reconheceu isso e
garantiu o nosso funciona-
mento”, completou.

Soares afirma que esta-
mos lidando com o imprevi-
sível e que no momento pre-
cisamos viver um dia de
cada vez. “É algo que nunca
aconteceu antes, mas a nos-
sa expectativa é de que as
vendas continuem, as pes-
soas precisam comprar o
que é estritamente necessá-
rio”, pontou e finalizou res-
saltando que os supermer-
cados estão de portas aber-
tas e garantirão o abasteci-
mento das famílias.

No ramo de farmácias e
drogarias houve um cresci-
mento de 18,6% somente nas
três primeiras semanas de
março. Nathany Santana, ge-
rente comercial da Drogaria
Pague Menos do Órion Com-
plex, explica que durante esse
período de isolamento social, a
drogaria está priorizando a
saúde dos colaboradores e o
bem estar dos clientes. “Nossa
expectativa é muito positiva e
esperamos que o faturamento
dobre ao fim da pandemia”,
afirma. Ela conta que os pro-
dutos que mais foram vendidos
durante o período de isola-
mento social foram os remé-
dios controladores, ou seja, os

que servem para controlar dis-
túrbios, como ansiedade, sono,
antidepressivos, medicamentos
para diabetes e hipertensão.

O setor mais impactado
pelo isolamento social é o de
Bens de serviço, onde estão
presentes os restaurantes, ba-
res, salões de beleza e outros.
Segundo o índice, desde mar-
ço o setor está em queda de
52%, já o setor de Bens durá-
veis, foi registrado uma que-
da de 40% já que a maioria
das lojas – de eletrodomésti-
cos, vestuário e móveis – estão
presentes nos shoppings, que
permanecem fechados desde
o início da quarentena. Outra
justificativa para essa queda
é a de que os itens são aque-
les que as pessoas podem dei-
xar para comprar em outro
momento quando a crise es-
tiver passado.

Reinventando o mercado
O mercado está se rein-

ventando de acordo com as di-
ficuldades que enfrenta. Para
Jean Leroy, head de RI da Cie-
lo, essas novas adaptações
tem um potencial de cresci-
mento do mercado de paga-
mentos muito grande no Bra-
sil, uma vez que o brasileiro
irá se adaptar muito rapida-
mente as novas tecnologias,
como pagamentos via link,
permuta ou QR Code. (Espe-
cial para O Hoje)
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Na última semana
de março a alta foi
de 22,5%, devido à
procura de alimen-
tos quando come-
çou o período da
quarentena no Brasil

Supermercados crescem 15,9%
desde o início de isolamento 








