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a sEmana é dE íRis

o prefeito de goiânia se permitiu o que 
sempre negou. Primeiro, deixou vazar a 
aliados que teria decidido não se candi-
datar à reeleição. depois, marcou uma 
coletiva para esta terça-feira, pouco an-
tes dos telejornais, para anunciar o fim 
da carreira eleitoral. em tese, mesmo 
tocando obras e dando um ritmo acele-
rado para este item de gestão, Íris deixa 
transparecer que quer ser o grande cabo 
eleitoral. Nos últimos dias, ele esteve 
em campo. Mas Íris é Íris. E até o fim do 
período de registro de candidaturas por 
acontecer muita coisa. ou nada. 

REação
Historicamente, Íris anuncia que não 
quer ir às urnas, esperando que seja ova-
cionado pelo povo. Isso não vai acon-
tecer. Porque ainda estamos em pan-
demia. e os tempos são outros. Mas a 
bancada do MdB tenta um último apelo 
para manter o nome. o governador Ro-
naldo Caiado (deM) falou publicamente 
que teve impressão de que Íris seria can-
didato. será?

plano B 
Maguito Vilela teve conversa reservada 
com Íris há duas semanas. os dois juram 
que todo mundo acreditou na versão de 
que nem tocaram em eleição. Maguito 
se preocupou em elogiar Caiado e pregar 
união do MdB e deM nessas eleições. 
também não foi à toa. 

FiEl da Balança
estranhamento, nos últimos dias, o 
deM de Caiado e o Psd de Vilmar 
Rocha se abriram para alianças muni-
cipais. Vilmar saiu do deM depois de 
anos de brigas histórias com Caiado, 
que presidia o partido. Hoje não veto 

de um lado, nem de outro, a alianças. o 
Psd, no plano B ideal de Íris, pode for-
talecer a chapa de Maguito, colocando 
o deputado federal Francisco Jr na vice. 
seria a forma de tentar manter aliança 
com Caiado. em troca, o Psd poderia 
segurar o ímpeto de Vanderlan Cardo-
so para 2022. Pode ser. ou não. 

diFiculdadEs 
Íris lidera todos os cenários de levan-
tamentos internos. o problema é o 
sentimento do eleitor, indicando a 
tal “fadiga” eleitoral. ela, em si, não 
decide uma eleição, mas abre o flan-
co para os adversários. 

plano diREtoR  
Fechadas as audiências públicas, a Câ-
mara Municipal de goiânia trabalha em 
duas frentes para aprovar a revisão do 
Plano diretor. de um lado, a Mesa di-
retora conversa com Ministério Públi-
co, para evitar qualquer ação que trave 
novamente a votação. Internamente, 
houve participação popular intensa, es-
pecialmente contra o adensamento de 
áreas nos setores sul, Marista e Jaó. o 
resultado foi um número maior do que 
esperado em emendas, que passam a 
ser analisadas pelo relator Cabo senna 
(Patriota). Previsão de mais dez dias de 
tramitação pela frente até a votação 
do projeto, que já ocorreria no meio do 
prazo de convenções partidárias. exata-
mente como o Paço não queria. 

o pRimEiRo

o PsoL inaugura a temporada de con-
venções partidárias em goiânia. será 
no dia 31, próxima segunda, primeiro 
dia previsto pelo novo calendário elei-
toral. Hemanuelle Jacob será lançada 
para a Prefeitura de goiânia. 

VEREadoR não
em contato com a coluna, o jornalista 
Nilson gomes diz que não disputará, em 
hipótese alguma, eleição para vereador. 
Pré-candidato do DEM, fica fora, se não 
for referendado pelo partido. 

Em sintonia
o empresário gustavo gayer (dC) parece 
pilhado nas ações visando a candidatura 
a prefeito de goiânia. Fala de forma fácil 
e em sintonia com as teses bolsonaristas, 
até mesmo nos exageros e leviandades. 
está em sintonia com o jeito novo (ou 
diferente) de fazer política de Bolsonaro. 
tenta vencer a concorrência interna com 
o deputado eduardo Prado.

inFERno astRal 
Prefeito de trindade, Jânio darrot iniciou 
o ano em queda-de-braço com o ex-tu-
do do PsdB em goiás, Marconi Perillo. 
darrot venceu e consolidou o comando 
tucano, com tendência a ser o candidato 
a governador em 2022. enfrentou um 
grave problema de saúde recentemente 
e, agora, vê o vice gleyson Cabrinne en-
volvido no escândalo da Afipe. 

um, dois...
No ano passado, caiu o império de 
João de deus em abadiânia. agora, foi 
a vez de Róbson oliveira em trindade. 
será que goiás vai produzir outro es-
cândalo religioso este ano ou fica para 
o ano que vem?

na EspREita
alvo de elogios e foco de articulações 
a partir do PsC, o ex-senador Wilder 
Moraes aguarda o desfecho das con-
versas em torno de Íris ou outra can-
didatura do MdB. a partir daí saberá 
se pode ou não contar com Caiado em 
seu projeto para goiânia. 

REcaída  
ao externar sua vontade de encher 
a boca de um jornalista de o globo 
de porrada, Jair Messias retomou 
o velho tom do início de governo. 
Com o mesmo resultado: os segui-
dores gostaram. as instituições pu-
xaram a orelha. 

ExéRcito
aliás, Jair Messias permanece com 
uma turma preparada para defendê-lo 
de qualquer coisa. Uns nas mídias so-
ciais, mesmo correndo o isco de expul-
são. outros, em veículos alternativos 
de imprensa. Nesse último item, com 
tendência de crescimento. 

ExERcício 
enquanto afunilam as pesquisas para 
as vacinas contra a Covid-19, especia-
listas americanos chamam a atenção 
para menor eficácia em pessoas que 
estejam acima do peso. Fenômeno já 
é observado em vacinas contra gri-
pe, hepatite B e tétano, por exem-
plo. Presidente da sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Bariátrica em goiás, 
Leonardo Porto sebba, destaca que 
esse é mais um motivo para tentar 
alimentação mais saudável, prática 
de exercícios e a busca do peso ideal. 
Como deve ocorrer sempre. 

maRcElo é coRa

Na próxima sexta, 28, Marcelo Barra 
faz live lembrando músicas tradicio-
nais de goiás. Pra quem gosta. Uma 
boa oportunidade para curtir uma 
das mais belas vozes da música bra-
sileira. em homenagem ao Museu 
Casa de Cora Coralina, fechado desde 
março na Cidade de goiás. 

marcelohel@gmail.com

“Como pode haver o rio sem 
a chuva na montanha pra 

poder seguir”.   (Fernando oly)
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Visita técnica às novas instalações do 
Aeroporto Internacional Santa Genoveva
Sempre acompanhando de 
perto as ações e projetos 
empreendidos pelo Poder 
Executivo para o desen-
volvimento do estado, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB) participou, na manhã 
desta segunda-feira, 24, da 
apresentação do salão de 
embarque e desembarque 
internacional do Aeroporto 
Santa Genoveva. Ao lado do 
governador Ronaldo Caiado, 
do vice Lincoln Tejota e de-
mais autoridades políticas, o 
chefe do Legislativo goiano 
conheceu as novas instala-
ções do terminal e desta-

cou os reflexos positivos 
da internacionalização 
para as diversas áreas da 
economia, especialmente, 
para o setor do turismo.

“Tenho certeza que as 
portas de Goiás se abrem 

para o mundo com a chega-
da do Aeroporto Internacio-
nal. Se abrem para o desen-
volvimento econômico, para 
o desenvolvimento do nos-
so turismo e, principalmen-
te, para que o nosso estado 

seja cada vez mais apresen-
tado ao mundo. Essa inter-
nacionalização fortalece 
significativamente o comér-
cio exterior, alavancando os 
diversos setores da nossa 
economia e elevando ainda 
mais o nosso estado. Sem 
dúvidas, uma iniciativa que 
merece o nosso reconheci-
mento”, ressaltou Lissauer.

Evidenciando as poten-
cialidades de Goiás, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
também apontou, em seu 
discurso, os benefícios do 
processo de internacionali-
zação para o aquecimento 
da economia goiana e para 
a atração de novos inves-

timentos.  “Nossa equipe 
de Governo trabalha para 
buscar as empresas, seja 
de voos charters [trans-
porte aéreo comercial 
público e não regular] 
ou de empresas regula-
res e da iniciativa privada. 
Essa abertura, tanto para 
importação quanto para 
exportação de nossos 
produtos, dá um upgrade 
no reconhecimento de 
Goiás no cenário interna-
cional”, frisou.

Estruturação
De acordo com o supe-

rintendente do Aeroporto 
Santa Genoveva, Antônio 

Sales, no total foram in-
vestidos cerca de R$ 6 mi-
lhões, por parte da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero), 
para concretizar a interna-
cionalização da plataforma 
aeroviária, considerada a 
quarta do País em aviação 
geral. Esses recursos in-
cluem construção de resí-
duos sólidos, revitalização 
do pátio geral, tecnologia 
de segurança, além de ou-
tras adequações necessá-
rias para a instalação dos 
órgãos anuentes, como Re-
ceita Federal, Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), entre outros.  
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SoFtWaRe

Nilson Gomes traz mais uma experiência 
de Neto em Salvador para propor a Goiânia

No dicionário Aurélio, 
a definição de resili-
ência vem da física: 

propriedade pela qual a 
energia armazenada em 
um corpo deformado é 
devolvida quando cessa 
a tensão causadora duma 
deformação elástica. “Apli-
cando-se esse conceito à 
administração pública, é o 
caso de Goiânia atualmen-
te”, diz o jornalista e advo-
gado Nilson Gomes.

Em 2010, a Organiza-
ção das Nações Unidas 
apresentou o projeto 
“Construindo Cidades 
Resilientes: Minha Cida-
de está se Preparando”. 
Uma delas é Salvador, na 
Bahia. Dois anos depois, 
“ACM Neto foi eleito, vi-
rou o melhor prefeito do 
Brasil e se reelegeu por-
que encampou as mais 
modernas ideias”, segun-

do Nilson. Entre elas, os 
17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, 
também traçados pela 
ONU (em 2015), e as 10 
metas da resiliência.

Nilson Gomes é pré-
-candidato a prefeito de 
Goiânia pelo Democratas, 
cujo presidente nacio-
nal é ACM Neto. Pois ele 

conheceu as experiên-
cias de Salvador e quer 
aplicá-las em caso de ser 
escolhido em convenção 
e nas urnas:

“A pandemia de coro-
navírus vergou as cidades, 
que precisam encontrar 
seu novo normal e se de-
senvolver”, prega o jorna-
lista. “Vai cessar a tensão 

causadora dessa tragédia 
e Goiânia terá resiliência 
suficiente para reencontrar 
a sua rota”.

Assegura que os 17 
ODS e a dezena de pro-
vidências antidesastres 
“serão implementados 
paulatinamente”, no que 
couber à Prefeitura.

As tarefas necessárias a 
tornar resiliente uma cida-
de se referem à prevenção 
de desastres, a reduzir os 
riscos de acontecerem e, 
havendo, a minimizar suas 
consequências. Nilson ava-
lia que os três maiores 
efeitos da Covid 19 em 
Goiânia serão:

1) “Uma nova epidemia, 
só que de doenças como 
ansiedade, depressão e 
síndrome do pânico”;

2) “Desemprego avas-
salador, inclusive de quem 
era empregador”;

3) “Sequelas da Covid 
em milhares de goianien-
ses”.

COMO RESOLVER
Sugere soluções: “Para 

o item 1, vamos fazer nos 
bairros os Coworkings da 
Saúde, com consultórios 
compartilhados para quem 
se formou em diversas 
áreas, inclusive Psicologia. 
Os profissionais não vão 
pagar aluguel nem outras 
despesas e poderão fazer 
consultas e tratamentos a 

preços populares”.
Para a mão de obra 

ociosa, citada no item 2, 
Nilson aplica seu slogan 
de “Gerar empregos, gerar 
empresas; Salvar empre-
gos, salvar empresas”. Sua 
política pública será a de 
acabar com a burocracia 
para abrir e manter empre-
sas, e financiá-las:

“Com o dinheiro que 
entrar na Prefeitura de 
IPTU e ITU, vamos cum-
prir os repasses constitu-
cionais e os demais 100% 
serão para os empreen-
dedores que desejam se 
instalar e os já estabele-
cidos que necessitem de 
uma injeção de capital”.

Nilson elogia o gover-
nador Ronaldo Caiado 
(DEM) por estar aplican-
do na prática esses mé-
todos: “Caiado eliminou a 
papelada, facilitou acesso 
ao crédito e já repassou 
mais de R$ 5 bilhões para 
quem quer produzir. Só 
para pequenos e micros, 
durante esta pandemia, já 
foi quase 1 bilhão. Então, 
o Democratas tem o me-
lhor prefeito e o melhor 
governador do Brasil”.

As sequelas da Covid, 
lembradas no item 3, 
ainda são desconhecidas, 
mas o jornalista planeja 
buscar parcerias com os 
governos federal e esta-
dual para ajudar quem se 

restabeleceu.

SOFTWARE 
GOVERNA

Em Salvador, Neto im-
plantou a Secretaria de 
Sustentabilidade, Inova-
ção e Resiliência, exata-
mente os três temas mais 
presentes nas propostas 
de Nilson Gomes — tanto 
que seu plano de gover-
no foi batizado de Pro-
jeto 5G, em referência à 
quinta geração da telefo-
nia móvel. Mesmo assim, 
“com tanta tecnologia e 
contemporaneidade”, não 
pretende criar cargos de 
primeiro escalão para 
abarcar essas áreas:

“Meu plano é substituir 
todos os cargos de chefia 
por aplicativos. Quem vai 
governar é software”.

Por esse raciocínio, de 
acordo com Nilson Gomes, 
a cidade será dividida em 
32 subprefeituras (uma a 
cada 50 mil habitantes) e 
os subprefeitos serão apli-
cativos. A ideia também foi 
importada de Salvador:

“É o projeto de Bairro-
-Cidade, com cada bairro 
sendo uma cidade com-
pleta, independente. A 
pessoa não precisa ir ao 
Centro ou a outros se-
tores para nada, o que 
melhora a mobilidade, a 
saúde, a segurança”.

Pós-pandemia vai 
exigir resiliência, 
novo conceito 
de gestão 
para ajudar a 
combater as 
consequências de 
tragédias 
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Secult Goiânia faz mapeamento 
e cadastramento de artistas, 
grupos e espaços culturais

artistas, grupos e 
espaços culturais 
de Goiânia devem 

acessar o formulário para 
cadastramento e forma-
ção de banco de dados do 
Município (Acesse aqui). 
O objetivo é realizar o 
mapeamento das pesso-
as físicas ou jurídicas na 
área cultural que com-
põem a cadeia produtiva 
da Cultura por linguagens 
artísticas ou territórios.

O cadastramento é o 
primeiro passo para dar 
visibilidade aos artistas e 
entidades que atuam no 
setor cultural em Goiânia 
e também será base para 
a aplicabilidade da Lei de 
Emergência Cultural Aldir 
Blanc (nº14.017 de 29 de 
junho de 2020), em fase 
de adequação no Muni-

cípio, de acordo com a 
regulamentação Federal 
Decreto nº 10.464, de 17 
de agosto de 2020.

As informações dos ca-
dastros serão mantidas pela 
Secretaria Municipal de Cul-
tura (secult) e poderão se 
tornar públicas, se houver 
anuência dos responsáveis. 
O cadastro não cria vínculo 
ou obrigação de contrata-
ção de qualquer natureza 
por parte da gestão e não 

a impede a de realizar con-
tratações de artistas não ca-
dastrados para atendimento 
de necessidades específicas 
dentro das diretrizes e me-
tas traçadas.

A Lei Aldir 
Blanc prevê:

I. Renda Emergencial Men-
sal de R$ 600 por três meses 
a artistas, trabalhadoras e tra-
balhadores da Cultura com 

atividades interrompidas; 
(este recurso será realizado 
exclusivamente pelo estado)

II. Subsídio mensal en-
tre R$ 3 mil e R$ 10 mil 
reais para manutenção de 
espaços artísticos e cultu-
rais, microempresas e pe-
quenas empresas culturais, 
cooperativas, instituições 
e organizações culturais 
comunitárias que tiveram 
suas atividades interrom-
pidas por força das medi-

das de isolamento social;
III. Editais, chamadas 

públicas, prêmios, aqui-
sições de bens e serviços 
vinculados ao setor cultu-
ral e outros instrumentos 
destinados à manutenção 
de agentes, de espaços, 
de iniciativas tais como 
cursos, produções (in-
clusive audiovisuais), de 
desenvolvimento de ati-
vidades de manifestações 
culturais, bem como à 

realização de atividades 
artísticas e culturais que 
possam ser transmitidas 
pela internet ou dispo-
nibilizadas por meio de 
Redes Sociais e outras 
plataformas digitais.

Para mais informações, 
envio de sugestões e dú-
vidas, entrar em contato 
com a equipe da Secult 
pelo e-mail culturaeven-
tosgoiania@gmail.com 
ou 3524-2542.

objetivo é 
compor um 
banco de dados 
para a Lei de 
emergência 
Cultural aldir 
Blanc em fase de 
adequação
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happy hour virtual

Novos modelos de networking
Em tempos de distancia-
mento social, o networking 
ganhou novos moldes e a 
internet se tornou funda-
mental. Para fortalecer a 
conexão entre os filiados, 
o LIDE Futuro Goiás reali-
za na próxima quinta-feira 
(27) um happy hour.

O evento LIDE Ne-
tworking: Happy Hour 
Colombina reunirá os fi-
liados do grupo. Todos os 
participantes vão poder se 
apresentar e falar um pou-
co sobre suas histórias e 
carreiras. Segundo o pre-
sidente do LIDE Futuro 
Goiás, Lucas D’ Alcântara, 
o objetivo é aproximar os 

participantes mesmo que 
à distância.

Conheça mais sobre 
o LIDE Futuro

O LIDE Futuro é a mais 
qualificada plataforma de 
conteúdo, networking e 
experiência entre jovens 
lideranças. O grupo foi 
criado como uma área de 
atuação do Lide com o 
objetivo de compartilhar 
experiências, potencia-
lizar talentos, fomentar 
práticas de sucesso no 
ambiente empreendedor 
e promover uma qualifi-
cada rede de networking 

entre os filiados.
O LIDE Futuro foi cria-

do em 2013, em São Paulo, 
tem o DNA jovem e é for-
mado por pessoas físicas 
que estão transforman-
do e impactando os seus 
mercados com novos mo-
delos de atuação, novas 
tecnologias e negócios 
disruptivos. Também são 
membros do grupo agen-
tes de mudança da socie-
dade ou líderes sociais e 
empresariais, dispostos a 
desenvolver redes de re-
lacionamento, influência, 
atualização e aperfeiçoa-
mento de conhecimento e 
promoção de conteúdo.
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Goiás já cortou R$ 1,6 bi em incentivos fiscais
O Governo de Goiás já 
cortou R$ 1,6 bilhão em 
incentivos fiscais e prevê 
que, até o ano que vem, 
esse volume alcance cerca 
de R$ 2 bilhões. O trabalho 
do Estado para reduzir a 
renúncia fiscal e aumentar 
a sua receita tributária co-
meçou há um ano e meio 
com a adoção de diversas 
medidas, entre elas, alte-
rações em várias leis e de-
cretos estaduais. 

As mudanças imple-
mentadas são acompa-
nhadas pela Secretaria da 
Economia, que mantém 
discussão com outros Es-
tados no Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária 
(Confaz) e diálogo cons-
tante com o setor produ-
tivo de Goiás.

“O ano de 2019 foi mar-
cado por uma queda signi-
ficativa na proporção das 
renúncias em comparação 
às receitas, em decorrência 
das medidas adotadas, 
especialmente os ajustes 
introduzidos pela Lei nº 
20.367/2018”, afirma a 
secretária de Economia, 

Cristiane Schmidt. 
Segundo a secretária, as 

estimativas para o ano de 
2021 é de uma pequena 
elevação, apenas 1 ponto 
porcentual das renúncias, 
comparado aos anos de 
2019 e 2020. “A renúncia 
fiscal em Goiás já foi maior 
em 2017 e 2018, na admi-

nistração passada, se le-
varmos em conta a relação 
com arrecadação de 47% e 
46%, respectivamente, no 
período”, afirma Cristiane. 

A secretária destaca 
ainda que, mesmo que 
ocorra aumento nominal 
do valor das renúncias, 
proporcionalmente, esse 
valou diminuiu. “A pro-
porção das renúncias, 
comparada com a arre-
cadação, caiu de 46%, em 
2018, para 43% em 2019 
e 2020, e o aumento pre-
visto para 2021 (de 43% 
para 44%) é decorrente 
do retorno do porcentual 
dos benefícios fiscais aos 
patamares originalmente 
concedidos”, explica.

Cristiane Schmidt lembra 
que consta do projeto de Lei 

Orçamentária Anual (LOA) 
de 2021 que o impacto 
real (estimativa menos va-
lor realizado) das medidas 
adotadas para redução das 
renúncias fiscais em 2019 
foi uma redução de quase 
R$ 400 milhões, em compa-
ração com a estimativa fei-
ta na LOA de 2018, ano em 
que ainda não se vislumbra-
va as medidas para redução 
dos valores das renúncias 
de receitas.

Geração de 
empregos e 
aumento da 
competitividade

Em nota técnica, a Se-
cretaria da Economia afir-
ma que a concessão de 
benefícios ou incentivos 

fiscais visando a atração 
de investimentos, geração 
de empregos e aumento 
da competitividade das 
empresas, não é exclusi-
vidade do Estado de Goi-
ás, sendo prática de todos 
Estados da Federação e do 
Distrito Federal.

Nesse sentido, qualquer 
medida que vise a redução 
desses benefícios deve 
ser prudente e levar em 
consideração os possíveis 
efeitos negativos associa-
dos a ela, como a migra-
ção de empresas para ou-
tros Estados, ou perda de 
mercado – em função da 
perda de competitividade 
– e, consequentemente, 
redução da arrecadação de 
impostos em função da re-
dução do faturamento. 
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Escolas e Cmeis iniciam terceira etapa 
de distribuição de cestas básicas para 
famílias de alunos em Aparecida

nesta terça-feira, 
25, escolas, emeis, 
cmeis e entida-

des conveniadas com a 
Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Turis-
mo de Aparecida de Apa-
recida de Goiânia iniciam 
uma nova etapa de distri-
buição de cestas básicas 
para as famílias dos alu-
nos matriculados na rede 
de ensino do município. 
Assim como aconteceu 
na primeira e segunda 
etapa, a ação envolve 
recursos de cerca de 1,5 
milhão de reais, oriun-
dos do Governo Federal 
e do Tesouro Municipal.

A entrega das cestas 
será realizada em todas as 
114 unidades de ensino, 
entre Escolas Municipais e 
Cmeis, por meio de agen-
damento para evitar aglo-
meração, devendo alcan-
çar as famílias de mais de 

47 mil alunos. O titular da 
pasta, professor Wander-
lan Luiz Renovato estará 
na Escola Municipal em 
Tempo Integral Wilsonina 
de Fátima (Rua 55, Bairro 
Independência), a partir 
das 8 horas da manhã 

disponível para entrevis-
tas sobre o assunto.

A distribuição de ces-
tas básicas acontece com 
o acúmulo de repasses 
para serem investidos 
com merenda escolar e 
está respaldada em nor-

mativas do Governo Fe-
deral, que editou texto 
específico discorrendo 
sobre o assunto e dispon-
do sobre o uso dos repas-
ses do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(PNAE) durante esse pe-

ríodo de pandemia pelo 
coronavírus e covid-19 
(vide Lei 13.987 e Reso-
lução 2/2020). A gestão 
destes recursos em Apa-
recida de Goiânia ganhou 
destaque nacional em 
matéria publicada no site 
e divulgada nas redes so-
ciais do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) na úl-
tima sexta-feira.

As cestas vão conter, 
cinco quilos de arroz, um 
quilo de feijão, um litro 
de óleo, além do macar-
rão e do leite. A entrega 
das cestas nas unidades 
de ensino seguirá as re-
gras de controle sanitá-
rio mantendo as normas 
do distanciamento social 
determinadas pela OMS 
e Ministério da Saúde. A 
Semect informa que foi 
criado um cronograma de 
distribuição para evitar 
aglomerações. Interes-
sados em obter Informa-
ções sobre o agendamen-
to da retirada da cesta, 
ou para maiores esclare-
cimentos deve entrar em 
contato com a direção de 
sua respectiva instituição 
por ligação telefônica ou 
mensagem de Whatsapp.

a entrega dos 
alimentos será 
realizada por 
agendamento 
eletrônico feito 
pela unidade 
escolar com cada 
família para evitar 
aglomerações
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Bolsonaro prorroga novamente 
programa de redução de salários 

o presidente Jair Bol-
sonaro editou um 
novo decreto hoje 

(24) à tarde para prorrogar 
mais uma vez os prazos da 
redução de jornada e de 
salário e da suspensão do 
contrato de trabalho para 
os trabalhadores afetados 
pela pandemia de co-
vid-19. A medida será pu-
blicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU), segundo informou 
a Secretaria-Geral da 
Presidência da Repúbli-
ca. Em julho, um decreto 
anterior estendia o pro-
grama de 90 para 120 
dias, agora esse prazo 
será de 180 dias.

“Acabei de assinar um 
decreto prorrogando por 
dois meses um grande 
acordo, onde o governo 
entra com parte do re-
curso, de modo que nós 
venhamos a preservar 10 
milhões de empregos no 
Brasil”, afirmou Bolsonaro 
em vídeo publicado nas 
redes sociais. Na grava-
ção, ele aparece ao lado 
do ministro Paulo Guedes 
e do secretário especial 
de Previdência e Traba-

lho, Bruno Bianco.
A proposta altera os 

períodos máximos de re-
alização dos acordos para 
redução proporcional de 
jornada e de salário, sus-
pensão temporária de 
contrato de trabalho e 
pagamento do benefício 
emergencial em razão da 
realização desses acordos.

Como funciona

Pago aos trabalhado-
res que aderem aos acor-
dos, o Benefício Emer-
gencial (BEm) equivale a 

uma porcentagem do se-
guro-desemprego a que 
o empregado teria direito 
se fosse demitido.

No caso de redução de 
jornada e salário em 25%, 
50% ou 70%, o governo 
paga um benefício emer-
gencial ao trabalhador 
para repor parte da redu-
ção salarial. As empresas 
podem optar ainda por 
pagar mais uma ajuda 
compensatória mensal a 
seus funcionários que ti-
veram o salário reduzido.

O benefício é calcu-
lado aplicando-se o per-

centual de redução do 
salário a que o trabalha-
dor teria direito se fosse 
demitido e requeresse o 
seguro-desemprego. Se 
o trabalhador tiver jor-
nada e salário reduzidos 
em 50%, seu benefício 
corresponderá a 50% do 
valor do seguro desem-
prego ao que teria direito, 
se tivesse sido dispensa-
do. No total, o benefício 
pago pode chegar até a 
R$ 1.813,03 por mês.

No caso de suspensão 
do contrato de trabalho 
em empresas com fatu-

ramento anual de até R$ 
4,8 milhões, o trabalhador 
receberá 100% do valor do 
seguro desemprego a que 
teria direito. Para empresas 
com faturamento maior, o 
valor do benefício pago 
pelo governo será 70% do 
seguro desemprego, en-
quanto a empresa pagará 
uma ajuda compensatória 
mensal de 30% do valor 
do salário do empregado.

Como o dinheiro vem 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), o Mi-
nistério da Economia in-
formou que a prorrogação 

não terá impacto no orça-
mento do programa, esti-
mado em R$ 51,3 bilhões.

Desde o início do pro-
grama, em abril, 16,3 mi-
lhões de trabalhadores já 
fecharam acordo de sus-
pensão de contratos de 
trabalho ou de redução 
de jornada e de salário 
em troca de complemen-
tação de renda e de ma-
nutenção do emprego. 
As estatísticas são atua-
lizadas diariamente pela 
Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia 
num painel virtual.

Com medida, 
Benefício 
emergencial 
será pago por 
até seis meses
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Risco de morte cai drasticamente com 
tratamento precoce, diz Pazuello
O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
afirmou hoje (24) que 
muitas mortes por co-
vid-19 poderiam ter sido 
evitadas com o protocolo 
adotado agora pelo siste-
ma de saúde, de fazer o 
diagnóstico e tratamento 
precoce da doença.

“Nós mudamos a orien-
tação para tratamento, 
com base no que acon-
teceu no Norte e no Nor-
deste do país. Nosso trata-
mento precisa ser precoce 

e imediato. Aos primeiros 
sintomas, tem que procu-
rar o médico, a unidade de 
saúde. Tem que ser diag-

nosticado pelo médico e 
tem que receber a pres-
crição dos medicamentos 
pelo médico. O paciente 

tem que tomar os medi-
camentos e ser acompa-
nhado pelo médico, para 
ver se não precisa de ou-
tras intervenções. Se isso 
acontecer, o risco de mor-
te cai drasticamente. Se 
nós tivéssemos feito isso 
desde o início, teríamos 
tido menos mortes no 
nosso país, eu não tenho 
a menor dúvida.”

Pazuello falou durante 
a inauguração da Unidade 
de Apoio ao Diagnóstico 
da Covid-19 no campus da 

Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) no Ceará, que 
fica no Distrito de Inova-
ção do Eusébio. Segundo 
o ministro, a mudança na 
orientação foi baseada em 
conversas com os secretá-
rios de Saúde sobre o que 
havia de mais efetivo na 
resposta à pandemia.

Segundo Pazuello, o 
diagnóstico de covid-19 
é clínico, feito pelo mé-
dico, mas a testagem em 
massa contribui para as 
estratégias a serem ado-

tadas pelos gestores.
“A testagem visa uma 

estratégia, ela visa dar ao 
gestor, o governador, o 
prefeito, ter condições de 
tomar decisão de gestão 
para a cidade ou o estado, 
com os dados. A testagem 
ampara o diagnóstico, 
quando necessário. Mas 
a testagem é muito mais 
importante para avaliação 
das estratégias de gover-
no, por isso que os núme-
ros [de testes] precisam 
ser altíssimos.”
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soRVETERia
alata sorvetes, nova sorveteria 

com assinatura do chef Ian Baiocchi 
abriu suas portas na última sexta-

feira, 21/08, em goiânia. Com 
conceito inédito na capital, ele 

traz o sorvete como protagonista 
e propõe uma nova experiência 

acerca da sobremesa, com sabores 
naturais, combinações inspiradoras 

e a ideia de um espaço físico 
‘pandemiologicamente’ correto.

EsTilo FoRa 
Da caiXa

o curso online “estilo Fora 
da Caixa”, que será realizado 
pela consultora de imagem e 

estilo Mariana Faria, tem vagas 
disponíveis até esta terça-feira 

(25), pelo site http://estilomarifaria.
com.br. Com uma sessão por 

semana, durante cinco semanas, e 
suporte online por um ano, o curso 
englobará diversos assuntos, como 

combinação de cores, estilo pessoal, 
biótipos e técnicas para montar 

looks. as aulas ao vivo vão de 27 de 
agosto a 24 de setembro.

PRoMoÇÃo 
Pele hidratada e perfumada? até o 

dia 30 de agosto (domingo) compre 
dois ou mais produtos da linha 

Cuide-se Bem de o Boticário e ganhe 
20% de descontos. destaque para 
o lançamento Cuide-se Bem ativa, 

uma linha exclusiva de cuidados com 
o corpo e cabelos para os praticantes 

de atividades físicas, garantindo 
proteção e praticidade, durante e 

depois dos exercícios.  

DiREiTo DiGiTal
depois da excelente semana de aulas 
da pós-graduação “a céu aberto”, no 
formato drive-in, que aconteceu nos 

dias 14, 17, 18 e 19 últimos na sede 
do Instituto goiano de direito (Igd), 

outro grande evento terá lugar no 
mesmo local, um congresso de direito 

com o tema o direito e a tecnologia, 
que terá foco total no direito digital 

e acontecerá na próxima quarta-
feira, dia 26, a partir das 18h30. 

Para participar, basta se inscrever 
gratuitamente a partir das 11h30 
de amanhã, dia 25 de agosto, no 

endereço https://conteudo.portaligd.
com.br/drive-congresso.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Mais ouvidos - o sertanejo Rodrigo Villar foi ouvido cerca de 9 mil vezes no Palco MP3 na última semana, o que o coloca no 
top 6 da lista dos cantores mais bem-sucedidos na plataforma de música na internet publicada na última sexta-feira (21).

Workshop gratuito - o contador e palestrante 
José Marques ministra o ‘Workshop BPO financeiro: 
oportunidades para o Mercado Contábil’, com transmissão 
pela plataforma ZooM, no dia 27 de agosto, ás 11 horas. 
as inscrições estão disponíveis no site (www.sescongoias.
org.br) ou pelo Whatsapp (62) 99999-5123.

2 3

4

Campanha - À convite do grupo Marajoara Laticínios, os 
humoristas Jacques Vanier e Vandim duarte (foto) serão as 
estrelas de uma campanha nas redes sociais que irá promover a 
cultura e, especialmente, a culinária goiana.
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Lançamento - Banda tóxico lança o hit Vingança e o 
lançamento virtual da primeira produção da banda pode ser 
conferido no canal de Youtube do estúdio atitude Musical
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Dupla de Marcelo Melo vence e avança 
às oitavas do ATP de Cincinnati

no duelo entre tenis-
tas brasileiros, na 
disputa de duplas 

do ATP de Cincinnati (Es-
tados Unidos), a parceria 
de Marcelo Melo levou a 
melhor. Nesta segunda-
-feira (24), ele e o polonês 
Lukasz Kubot superaram, 
no jogo de estreia, a dupla 
do compatriota Bruno Soa-
res com o croata Mate Pa-
vic, por 2 sets a 1, em quase 
uma hora e 45 minutos de 
partida. Apesar do nome, 
a competição é realizada 
em Nova Iorque, devido à 
pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

Cabeças de chave nú-
mero dois no torneio de 
duplas, Melo e Kubot sa-
íram na frente, fechando 
o primeiro set em 7/6, 
com 7/4  no tie-break, 
após 54 minutos. Na 
parcial seguinte, Soares 
e Pavic reagiram, ven-
cendo por 6/3 em pouco 

mais de meia hora, for-
çando o terceiro set.

Na disputa até 10 
pontos que definiriam 
o ganhador, a parceria 
Brasil-Polônia foi mais 
eficiente. Com quase 
90% de acerto do pri-
meiro saque, bem acima 
da média de 59% apre-
sentada ao longo da 
partida, Melo e Kubot 
abriram 5/0 e só admi-
nistraram a vantagem 

para fechar o set em 
10/5, garantindo vaga 
nas oitavas de final, con-
tra os norte-americanos 
Steve Johnson e Austin 
Krajicek, em data ainda 
a ser divulgada pela ATP.

Vitória no 
feminino

A brasileira Luisa Ste-
fani também estreou com 
vitória neste domingo 

(23) nos Estados Unidos, 
no  WTA de Cincinnati. 
Ela e a norte-americana 
Hayley Carter superaram 
a parceria formada pela 
cazaque Elena Rybakina e 
a alemã Laura Siegmund 
por 2 sets a 1, parciais de 
6/2, 3/6 e 12/10, com di-
reito a três match points 
salvos no último set.

“A gente aprendeu 
algumas coisas novas. 
Mesmo não jogando 

bem, somos capazes de 
vencer times bons. Te-
mos o dia livre nesta 
segunda para conver-
sarmos, treinar e fazer 
ajustes”, disse Stefani, 
que é a número 39 do 
ranking mundial femi-
nino de duplas, em co-
municado à imprensa.

Campeãs no WTA de 
Lexington, também em 
solo norte-americano, dis-
putado na última semana, 

Stefani e Carter terão pela 
frente as australianas El-
len Perez e Storm Sanders, 
números 43 e 75 do mun-
do, respectivamente, nesta 
terça-feira (25). “Treinamos 
com elas essa semana, co-
nhecemos uma delas mui-
to bem, a Ellen. Já joguei 
algumas vezes com ela, 
bem amiga minha, sabe-
mos mais o que esperar”,  
projetou a brasileira para 
o duelo pela segunda fase.

a brasileira 
stefani também 
segue no 
torneio, com a 
parceira Carter
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